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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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מּלמעלה  היא (ֿלל) ׁשההליכה אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש

הּפסּוק  המׁש ׁשּמבארים מּזה וכּמּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה,

על  ׁשרֹומז ,"אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ"ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשלפיֿזה  למּטה, מּלמעלה ּבסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות

ׁשני  ּופרּוׁש למּטה. מּלמעלה היא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָההליכה

ׁשלפי  למעלה, מּלמּטה היא (ֿלל) ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשההליכה

ּומּמֹולדּת מארצ" ׁשּכתּוב מה הרי זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָּפירּוׁש

מּלמּטה  ּבסדר הּספירֹות על רֹומז "אבי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּבית

נמצא,3למעלה  - אּלה ּבאּורים ׁשני ּולפי . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

הליכה  הליכה, אֹופּני ׁשני מבארים  זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּבפסּוק 

מּלמּטהֿלמעלה. והליכה ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָמּלמעלהֿלמ ּטה

- ענינים  ׁשני (ּבכללּות) הם האדם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּובעבֹודת

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה היא ּתֹורה ּומצֹותיה. ְְְְְִִִֶַַָָָָָּתֹורה

והּמצֹות 4ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָ

את  להרים הּוא ׁשענינן למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהן

מּמעמדם  הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים

נעׂשים  - רׁשּות ּדברי ׁשהיּו זה ּדתמּורת 5ּומּצבם, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

מצוה  קדּוׁשה 6ּתׁשמיׁשי אמנם 6ותׁשמיׁשי וכּו'. ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

 ֿ מּלמעלה (ׁשההליכה אּלּו ּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּזה

מּוכח  אחד, ּבפסּוק הם ּומּלמּטהֿלמעלה) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלמּטה

ההליכה, אֹופּני ׁשני להתאחדּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּכּונה

ּומּלמּטהֿל  מּלמעלהֿלמּטה והּנה הליכה מעלה. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו: לאברהם אמר הוא ברוך הקדוש

'Bb EÏŒCÏ1,"אראך אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך "מארצך ∆¿
ÈLe¯„a ¯‡·Óe של מאמרי eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba¯2, אדמו"רי ¿…»ƒ¿≈«≈¿ƒ≈

ÌÈLe¯t,חב"ד, ÈL ‰Ê ˜eÒt ÏÚ.כדלהלן «»∆¿≈≈ƒ
ŒCÏ) ‰ÎÈÏ‰‰L „Á‡ Le¯Èt≈∆»∆«¬ƒ»∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ (EÏ¿ƒƒ¿«¿»¿«»
בהתקרבות  החסידות, בתורת כמבואר

התוכן  שהיא לאלוקות האדם של

אופנים  שני יש ה', עבודת של הפנימי

מצד  מלמעלה, התעוררות עלֿידי –

על  השפעה לה שיש האדם האלוקות,

מלמטה, התעוררות עלֿידי או למטה

אל  התקרבות המעוררת האדם, מצד

האלוקות. מצד מלמעלה, האדם

"לך  זה פסוק על החסידות ובמאמרי

הדברים, פנימיות לפי כי מבואר לך..."

את  מכילה אבינו אברהם של זו הליכה

מלמעלה  הליכה גם העניינים, שני

למעלה, מלמטה הליכה וגם למטה

הוא  לך" ב"לך הראשון והפירוש

למטה, מלמעלה בהליכה שמדובר

ÌÈ¯‡·nL ‰fÓ Ô·enÎÂ בקבלה ¿«»ƒ∆∆¿»¬ƒ
את  ‰eÒt˜וחסידות CLÓ‰∆¿≈«»

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó"≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ÊÓB¯L ,"EÈ·‡»ƒ∆≈««¿ƒ

הספירות  ∆≈¿Òa„¯העליונותעשר
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ'מארצך' כי ƒ¿«¿»¿«»

הוא  'וממולדתך' הרצון, עניין הוא

שהם  ודעת) בינה (חכמה, המוחין עניין

ההתבוננות  (כי המידות את ה'מולידים'

ו'בית  שבלב) הרגש את 'מולידה' במוח

מ  ה'נולדות' המידות הן המוחין אביך'

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

הפירוש ÊŒÈÙÏL‰מלכות) לפי ∆¿ƒ∆
בסדר  שהן כפי לספירות רומז שהכתוב

ואחר  המוחין תחילה למטה, מלמעלה

המידות, ההתקרבות ‰‰ÎÈÏ‰כך «¬ƒ»
לך' 'לך בפסוק מדובר עליה לאלוקות

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»¿«»
(EÏŒCÏ) ‰ÎÈÏ‰‰L ÈL Le¯Ùe מדובר עליה לאלוקות ההתקרבות ≈≈ƒ∆«¬ƒ»∆¿

זה  ÏÚÓÏ‰,בפסוק ‰hÓlÓ ‡È‰ מצד בהתעוררות שתחילתה היינו ƒƒ¿«»¿«¿»
מלמעלה  התעוררות יש מזה וכתוצאה Ê‰האדם Le¯Èt ÈÙÏL שהכתוב ∆¿ƒ≈∆

למעלה  מלמטה בהליכה "Eˆ¯‡Óמדבר ·e˙kL ‰Ó È¯‰¬≈»∆»≈«¿¿
‰hÓlÓ ¯„Òa ˙B¯ÈÙq‰ ÏÚ ÊÓB¯ "EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓeƒ«¿¿ƒ≈»ƒ≈««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ3, לספירות והמידות) המלכות (ספירת התחתונות מהספירות ¿«¿»
(המוחין). העליונות

‰l‡ ÌÈ¯e‡a ÈL ÈÙÏe ב'לך ¿ƒ¿≈≈ƒ≈∆
Ê‰לך' ˜eÒÙaL ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆¿»∆

,‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ ÈL ÌÈ¯‡·Ó¿…»ƒ¿≈«≈¬ƒ»
לאלוקות, האדם של התקרבות

‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
.‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e ובכל זמן בכל «¬«»»»
(eÏÏÎa˙מקום  Ì‰ כללי )באופן ≈ƒ¿»

.‰È˙BˆÓe ‰¯Bz - ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆»
‡È‰ ‰¯Bz האדם של התקרבות »ƒ

בדרך hÓÏ‰,לאלוקות ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
·e˙kL BÓk4 תורה מתן שעל ¿∆»

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא אומר

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÈkמלמעלהÈz¯ac ƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒ
ÌÎnÚ הנמצאים ישראל בני עם ƒ»∆

הזה, בעולם ‰Ôלמטה ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿≈
בדרך  לאלוקות «»¿hÓlÓƒ‰התקרבות

ÌÈ¯‰Ï ‡e‰ ÔÈÚL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿»»¿»ƒ
ולרומם  ‰ÌÈ¯·cלהגביה ˙‡∆«¿»ƒ

התחתונים  ∆«∆Ì‰aLהגשמיים
Ì„ÓÚnÓ ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ¿»ƒ«¬»»

Ì·vÓe גשמיים כדברים הנחות «»»
הזה, eÈ‰Lבעולם ‰Ê ˙¯eÓ˙cƒ¿«∆∆»

מצווה בהם שנעשתה ≈¿È¯·cƒקודם
ÌÈNÚ - ˙eL¯5 קיום ידי על ¿«¬ƒ

ÂˆÓ‰המצווה ÈLÈÓLz6 «¿ƒ≈ƒ¿»
‰Le„˜ ÈLÈÓL˙Â6 גדרים עם ¿«¿ƒ≈¿»

בהם  לנהוג יש כיצד מיוחדים הלכתיים

עליהם  ¿eÎÂ'.ולשמור
ÌÓ‡ בשתי מדובר שכאמור למרות »¿»

שונות ÌÈLe¯tדרכים ÈML ‰fÓƒ∆∆¿≈≈ƒ
el‡"לך (ÎÈÏ‰‰L‰ב"לך ≈∆«¬ƒ»

בשני  היא בפסוק מדובר שעליה

שונים «»¿«¿»¿hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓƒ‰אופנים
˜eÒÙa Ì‰ (‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓeƒ¿«»¿«¿»≈¿»

,„Á‡עצמן מילים באותן פירושים שני ‰È‡והם ‰ek‰L ÁÎeÓ ∆»»∆««»»ƒ
˙e„Á‡˙‰Ï של ומיזוג ‰ÎÈÏ‰שילוב ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ ÈL ¿ƒ¿«¬¿≈«≈«¬ƒ»¬ƒ»

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe ‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ.ביחד ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»
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הליכה  אֹופּני ׁשני יׁשנם האדם ׁשּבעבֹודת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכיון

מתאחדֹות, אּלּו עבֹודֹות ׁשּׁשּתי זאת, ועֹוד ְְְֲֲִֵֵֵֶַֹאּלּו,

ׁשני  יׁשנם זֹו עבֹודה על ּבׂשכר ׁשּגם לֹומר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָצרי

אּלּו. ענינים  ׁשני התאחדּות וגם אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָענינים

ּבדרּוׁשים  מבאר ּדהּנה הּוא, הּפסּוק 7והענין 8על ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

לא  ּפרּוׁשֹו: ּד"התהּלכּתי" ּבתֹוככם, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹוהתהּלכּתי

הּכֹוללת  ּתמידית הליכה אּלא אחת, ְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָהליכה

ההליכֹות  אֹופּני ׁשני והינּו הליכֹות, ׁשּתי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָלפחֹות

ּפסּוק  והרי ֿ למעלה. ּומּלמּטה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמּלמעלהֿלמּטה

לתכלית  ּבנֹוגע נאמר ּגֹו') ("והתהּלכּתי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַזה

לעתידֿלבא  ׁשּתהיה הּברכֹות ׁשּמּזה 9ׁשלמּות . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

יהיה  ׁשאז ּדלעתידֿלבא, החדּוׁש ׁשּזהּו ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמּובן,

ׁשּכל  ּדכׁשם והינּו, ההליכה. אֹופּני ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחּבּור

מעׂשינּו עלֿידי ּבאים ּדלעתידֿלבא ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹהענינים

זה,10ועבֹודתנּו לענין ּבנֹוגע ּגם ּכןֿהּוא , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ

אחת, ּבבת ההליכֹות ׁשּתי ּתהינה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

אֹופּני  ּבׁשני עּתה העבֹודה עלֿידי ּבא זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי

 ֿ ּומּלמּטה מּלמעלהֿלמּטה הליכה ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָהליכה,

אחת. ּובבת ְְְַַַַָלמעלה,

LÈÂ"ֿלּד"ל ׁשהעבֹודה (מה זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

עם  ּדלעתידֿלבא) ההליכה את ְְֲִִִִִֶַָָָָֹמביאה

מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשל "ֿלל" ּבדרּוׁש ְְְְֲִֶֶַַַַָֹהּמבאר

אריּבער  תרכ"ז 11(לכתחלה ּבׁשנת [והּוא 12) ְְְְִִִֶַַַָ

לאחר  ׁשאמר הראׁשֹון "ֿלל" ּפרׁשת ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָמאמר

ּדאיתא  ׁשם, ׁשּמביא נׂשיאּותֹו], ְְִִִֵֶַַָָָקּבלת

ּפסּוק 13ּב'ּילקּוט' אֹומר:1על אליעזר רּבי זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַָ

"מנצּפ אֹותּיֹות [והינּו נכּפלּו אֹותּיֹות ְְְְְְִִִֵַַָָחמׁש
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ויקרא 7) אדהאמ"צ מאמרי ואילך. תרג ע' ח"ב פרשיות ואילך; קלא ע' תקס"ט קנה ע' הר"פ הנחות אדה"ז: מאמרי ראה

2 שבערה לךֿלך גו' ה' ויאמר ואילך. תרמ ע' ויקרא אוה"ת ואילך. פפ"ד הק"ש שער בינה אמרי ואילך. תשפה ע' ח"ב

.9 בהערה הנסמן וש"נ. רפה). ע' מלוקט (סה"מ יב.8)פ"ה כו, 9.7)בחוקותי בהערה הנסמן א. כו, ראה לקו"ת ראה

רפל"ז.10) תניא 11.124)ראה ע' ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות כ 12)ראה ע' תרכ"ז סה"מ

ואילך). ח ע' תר"ל (סה"מ תר"ל לך ד"ה גם וראה פמ"ח.13)ואילך. מפדר"א סד. רמז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
el‡ ‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ ÈL ÌLÈ Ì„‡‰ ˙„B·ÚaL ÔÂÈkÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ≈»∆«¬«»»»∆¿»¿≈«≈¬ƒ»≈

השני, באופן ולא אחד באופן רק תהיה ה' שעבודת הכוונה Ê‡˙,ואין „BÚÂ¿…
˙B„Á‡˙Ó el‡ ˙B„B·Ú ÈzML האופנים שני בין לשלב יש כאמור כי ∆¿≈¬≈ƒ¿«¬
יחד, בשניהם ה' את לעבוד ÏÚולמעשה ¯ÎNa ÌbL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆««»»«

BÊ ‰„B·Ú התקרבות לך", "לך של ¬»
והן  למטה מלמעלה הן לאלוקות

למעלה  ÌÈÈÚמלמטה ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
ÈL ˙e„Á‡˙‰ Ì‚Â ,el‡≈¿«ƒ¿«¬¿≈

el‡ ÌÈÈÚ ביניהם והשילוב ƒ¿»ƒ≈
כפי  זו, עבודה על בשכר הם גם קיימים

ומבאר. שממשיך

¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
ÌÈLe¯„a7 חסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«
˜eÒt‰8 בחוקותי בפרשת «»

,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ֿ הקדוש ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
בני  בתוך כביכול, 'יתהלך', ברוךֿהוא

BLe¯t:ישראל, "ÈzÎl‰˙‰"c¿ƒ¿««¿ƒ≈
˙Á‡ ‰ÎÈÏ‰ ‡Ï חדֿפעמית …¬ƒ»««

È„ÈÓz˙בלבד, ‰ÎÈÏ‰ ‡l‡∆»¬ƒ»¿ƒƒ
הפסק  לה BÁÙÏ˙שאין ˙ÏÏBk‰«∆∆¿»

,˙BÎÈÏ‰ ÈzL של עניינים שני ¿≈¬ƒ
בני  בתוך הקדושֿברוךֿהוא 'הליכת'

האלוקות  בין התקרבות כלומר ישראל,

‡ÈpÙBוהאדם  ÈL eÈ‰Â¿«¿¿≈«≈
˙BÎÈÏ‰‰ בפירוש לעיל האמורים «¬ƒ

לך', 'לך «»¿«¿»¿hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓƒ‰הכתוב
מצד  שתחילתה האלקות התקרבות

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe התקרבות ƒ¿«»¿«¿»
האדם. מצד eÒt˜שתחילתה È¯‰Â«¬≈»

¯Ó‡ ('Bb "ÈzÎl‰˙‰Â") ‰Ê∆¿ƒ¿««¿ƒ∆¡«
˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒ¿≈

˙BÎ¯a‰ נותן שהקדושֿברוךֿהוא «¿»
ישראל  לבני ∆¿È‰zL∆ƒ‰ומשפיע

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ9 היינו המשיח, בימות ∆»ƒ»…
יקבלו  ישראל שבני השכר על שמדובר

האופנים. בשני ההליכה עבודת על

‰fnL על המדבר שבכתוב מכך ∆ƒ∆
לעתידֿלבוא  והשכר הברכות שלמות

א  הכולל לשון האמורים,נאמר ההליכה אופני שני e‰fLת ,Ô·eÓ»∆∆

¯eaÁ ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc Le„Á‰של ‡ÈpÙBושילוב ÈL «ƒƒ¿»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ¿≈«≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÌLÎc ,eÈ‰Â .‰ÎÈÏ‰‰ האלוקות התגלות של «¬ƒ»¿«¿ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc10 בזמן כעת, ƒ¿»ƒ»…»ƒ«¿≈«¬≈«¬»≈
È‰z‰הגלות  ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ,‰Ê ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ŒÔk ,≈«¿≈«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆»

˙Á‡ ˙·a ˙BÎÈÏ‰‰ ÈzL¿≈«¬ƒ¿«««
תוך  יהיה והאדם האלוקות בין וקירוב

מלמעלה  האופנים, שני של שילוב

למעלה, ומלמטה a‡למטה ‰Ê È¯‰¬≈∆»
‰zÚ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ בזמן «¿≈»¬»«»

‰ÎÈÏ‰,הגלות, ÈpÙB‡ ÈLaƒ¿≈«≈¬ƒ»
‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
˙Á‡ ˙··e ,‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓeƒ¿«»¿«¿»¿«««
האופנים. שני בין ואיחוד שילוב תוך

‰Ó) ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆»
"EÏŒCÏ"c ‰„B·Ú‰L בשני ∆»¬»¿∆¿

ובהתאחדותם  האמורים האופנים

Œ„È˙ÚÏc ‰ÎÈÏ‰‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»ƒ
‡·Ï על השכר שהיא אלה, באופנים »…

לעיל  כמבואר זו, ÌÚעבודה (ƒ
Le¯„a ¯‡·n‰ חסידות מאמר «¿…»ƒ¿

בפסוק  ÏLהפותח "EÏŒCÏ"∆¿∆
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡:הפתגם (בעל «¿«¬«

ללכת  אפשר אי שאם אומר העולם

מכשול) (בגלל הרגילה בדרך מלמטה,

מעל  (ומדלגים מלמעלה הולכים

אומר  ואני «ÏÁ˙ÎÏ¿«¿ƒ‰המכשול)
¯ÚaÈ¯‡11, ללכת יש מלכתחילה «ƒ∆
˙¯Ê"Îמלמעלה) ˙La12 ƒ¿«

ŒCÏ" ˙L¯t ¯Ó‡Ó ‡e‰Â]¿«¬«»»«∆
¯Ó‡L ÔBL‡¯‰ "EÏ הרבי ¿»ƒ∆»«

B˙e‡ÈNמהר"ש ˙Ïa˜ ¯Á‡Ï¿«««»«¿ƒ
אב  הסתלקות ה'צמח עם אדמו"ר יו

תרכ"ו  ניסן בי"ג È·nL‡צדק' ,[∆≈ƒ
מהר"ש ֿ ÌL,אדמו"ר דיבור במאמר »

תרכ"ז  משנת לך' 'לך המתחיל

‡˙È‡c מובא'Ëe˜Ïi'a13 מדרש ¿ƒ»««¿
שמעוני' eÒt˜'ילקוט ÏÚ1,‰Ê «»∆

לך" ‡ÓB¯:"לך ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈
˙Bi˙B‡ Ô‰L C"tˆÓ ˙Bi˙B‡ eÈ‰Â] eÏtÎ ˙Bi˙B‡ LÓÁ»≈ƒƒ¿¿¿«¿ƒ«¿¿»∆≈ƒ
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ז g"nyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay

וכ  ּכפּולֹות] אֹותּיֹות כ"ך ׁשהן ּגאּולה, לׁשֹון ּלן ְְְְִֵֶָָֻ

ׁשּנאמר  ּכׂשּדים, מאּור אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגאל

לגאל  הּקּב"ה עתיד ּבֹו צ"ץ כּו'. מארצ ֿלְְְְִִֵֶַַָָָֹל

ׁשּנאמר  כּו' ּבּסֹוף יׂשראל ׁשמֹו14את צמח איׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ענין  עם ּגם זה ּומקּׁשר ּגֹו'. יצמח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָותחּתיו

ּכפּול" ּדׁשּבּתא ּד"עסקא קׁשּור 15הּׁשּבת, וזה , ְְְְִֶַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּגם ּבארּוכה (ּכמבאר הּגאּולה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹלענין

ׁשּבֹו הראׁשֹון ּבּדרּוׁש ).16ּתֹורה' ְִֶַָָ

LÈÂ הּכפל אֹותּיֹות ׁשהמׁשכת ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְִִֶֶֶֶַַַָָ

היא  הרי ּדלעתידֿלבא ּכפּולֹות) ְְֲִִִִֵָָֹ(אֹותּיֹות

לתּוׁשּיה" ּד"כפלים ּבאֹופן העבֹודה ,17עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 18ּומבאר על קאי ׁשּזה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכאן  "ּכפלים" ּדפרּוׁש הּוא, והענין ְְְְְִִִֵַַָָָָהּתׁשּובה.

על  ׁשּנֹוסף אּלא ּכפּולה, ּבכּמּות ׁשהּוא רק ְְֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

נעלה  ׁשהּוא נֹוסף ּדבר יׁשנֹו הראׁשֹון ְֲִֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

ּבעבֹודת  החּדּוׁש וזהּו .ּבער ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַֹמּמּנּו

ׁשהיא  הּצּדיקים, עבֹודת על ׁשנֹוסף ְֲִִִֶֶַַַַַָָהּתׁשּובה,

האדם  את האלקים ּד"עׂשה ּבאֹופן יׁשרה ְְְֱֲִֶֶָָָָָָָָָֹעבֹודה

ּכסדרן 19יׁשר" ּתמידין נֹוספת 20, עבֹודה יׁשנּה , ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָ

ּכזכּיֹות  נעׂשים ׁשּזדֹונֹות ּבעליּֿתׁשּובה, ,21ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֻ
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יב.14) ו, א.15)זכרי' צב, תהלים א.16)מדרש א, הבאה.17)בשלח בהערה הנסמן א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא, ראה 18)איוב

וש"נ. שסדֿשסה). ע' מלוקט (סה"מ פ"בֿג תש"מ השמע"צ ביום ד"ה וראה ואילך. א'תשעט ס"ע שמע"צ קהלת 19)אוה"ת

כט. מוסף.20)ז, תפילת נוסח ב.21)ע"פ פו, יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÏeÙk סופיות כאותיות והן מ'נ'צ'פ'כ' רגילות כאותיות הן הקיימות ¿
ÔlÎÂם'ן'ץ'פ'ך' חמש ] 'כפולות'כל אותיות שהן הללו ÔBLÏהאותיות ¿À»¿
,‰Ïe‡bÍ"Î הוא לגאולה וך' כ' האותיות כפולת של Ï‡‚pLהקשר ¿»∆ƒ¿«

,ÌÈcNk ¯e‡Ó eÈ·‡ Ì‰¯·‡'כ באות מתחילה 'כשדים' והמילה «¿»»»ƒ≈«¿ƒ
EÏŒCÏ ¯Ó‡pL לך' המילים ושתי ∆∆¡«∆¿

סופית  בכ"ף מסתיימות ¿¿»≈Eˆ¯‡Óלך'
ı"ˆ .'eÎ כפולת של הקשר

הוא  לגאולה וץ' צ' Baכי האותיות
˙‡ Ï‡‚Ï ‰"aw‰ „È˙Ú»ƒ«»»ƒ¿…∆

ÛBqa Ï‡¯NÈהגלות'eÎ ƒ¿»≈¿
¯Ó‡pL14 בנבואת המשיח, מלך על ∆∆¡«

BÓLזכריה, ÁÓˆ LÈ‡ והמילה ƒ∆«¿
צ' באות מתחילה «¿»¿ÂÈzÁ˙Â'צמח'

'Bb ÁÓˆÈ''ה היכל את יבנה 'והוא ƒ¿«
עמך  והנה ..." דוד: במצודת (ופירש

בשם  יקרא לבד אשר וחשוב גדול איש

כמו  כן שיקרא המשיח כשם צמח

עבד  את מביא הנני כי צמח").שכתוב י

¯M˜Óe מהר"ש את Ê‰אדמו"ר ¿«≈∆
ושייכותן  הכפולות האותיות ענין

‰aM˙,לגאולה  ÔÈÚ ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«««»
"ÏeÙk ‡zaLc ‡˜ÒÚ"c15, ¿ƒ¿»¿««»»

(תהילים, במדרש ז"ל חכמינו אמרו

שכל  השבת') ליום שיר 'מזמור בפרק

ירד  (לשבת כפולים השבת מן עניני

בשבת  העומר, שני של כפולה במידה

'זכור' של כפולה אזהרה נאמרה

כבשים  שני הוא השבת קרבן ו'שמור',

הענינים  לשני שהכוונה מובא וכן ועוד,

כך  ועל השבת) ויום שבת ליל מכך של נובע שהדבר בחסידות מבואר

הכפילות בענין קשורה השבת באלקות, למעלה הענינים, ענין ÊÂ‰שברוחניות ¿∆
האמור  באותיות הכפילות לענין בדומה בשבת, ̃«eL¯לעיל הכפילות

Le¯ca '‰¯Bz ÈËewÏ'a Ìb ‰Îe¯‡a ¯‡·Ók) ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿»«¿…»«¬»«¿ƒ≈»«¿
BaL ÔBL‡¯‰16 את לכם נתן ה' כי 'ראו בשלח (בפרשת בפסוק הפותח »ƒ∆

כיצד  בהרחבה מבואר ושם חסידות, פי על השבת עניין את ומבאר השבת'

עניין  כי למעלה, מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה יש השבת בעניין גם

הוא  וקיים השבת מלמעלה מתגלה שהוא כפי שקיים למטה,העונג שהוא כפי

שדרכו  לסולם שנמשלה התפילה ידי על הוא הבחינות שתי בין והחיבור

למעלה", מלמטה ועולים למטה מלמעלה יורדים

העליון  את ומוריד לעליון התחתון את ומעלה מחברת שהתפילה כן ולהיות

מתעלה  ידה ועל שבה למעלה מלמטה ההעלאה העניינים ב' בה ויש לתחתון,

עליון... התענוג שם שנפל גשמיים בדברים שנעשו המצוות ועל מעשה ובה

אמרו  כן ועל למטה. מלמעלה העליון... התענוג המשכת כן גם נמשך ידה

[מיד  כו' כהלכתן שבתות ב' ישראל בני שמרו אלמלא זכרונםֿלברכה רבותינו

ההליכה  בו שיש הנ"ל בסולם ההליכה עלֿדרךֿמשל כהלכתן פירוש נגאלין]

וזהו  למטה ומלמעלה למעלה מלמטה

למעלה  ממטה עליה בבחינת כהלכתן

עונג  בחינת למעלה לעורר העליון

כנ"ל, המצוות ומעשה עבודה עלֿידי

העליון  שירד למטה מלמעלה והב'

העליון  עונג גילוי בחינת הוא לתחתון

עניין  שזהו נגאלין... היו מיד כו' למטה

שבת  בכל שיש כהלכתן שבתות ב'

ואחר  למעלה מלמטה ההליכה תחילה

ולכן  כו' למטה מלמעלה ההמשכה כך

כפול...). דשבתא עיסקא כל

˙ÎLÓ‰L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«¿»«
‰ÏÙkוהתגלות  ˙Bi˙B‡ƒ«∆∆

(˙BÏeÙk ˙Bi˙B‡) Í"ÙˆÓƒ¿
ŒÏÚ ‡È‰ È¯‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¬≈ƒ«
ÌÈÏÙÎ"c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆¿ƒ¿«ƒ

"‰iLe˙Ï17 כמבואר הזה, בזמן ¿ƒ»
המשכה  הפועלת שהעבודה בחסידות

מעין  ההמשכה להיות צריכה מסויימת,

‡Á¯העבודה, ÌB˜Óa ¯‡·Óe18 ¿…»¿»«≈
באופן fL‰בחסידות  שהיא עבודה ∆∆

"כפלים  מכוון ˜‡Èלתושיה"של »≈
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÏÚ את בה שיש «¬««¿»

ומבאר. שממשיך כפי הכפילות, עניין

Le¯Ùc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈
Ô‡k "ÌÈÏÙk"'לתושיה 'כפלים של באופן ה' עבודת ¯˜לגבי BÈ‡ ƒ¿«ƒ»≈«

‡e‰L הדבר ‰c·¯אותו ÏÚ ÛÒBpL ‡l‡ ,‰ÏeÙk ˙enÎa ∆¿«¿»∆»∆»««»»
epnÓ ‰ÏÚ ‡e‰L ÛÒB ¯·c BLÈ ÔBL‡¯‰ הראשון מהדבר »ƒ∆¿»»»∆«¬∆ƒ∆

C¯Úa ‡lL.והשוואה יחס כל ללא שיעור, ‰LecÁלאין e‰ÊÂ ∆…¿∆∆¿∆«ƒ
‰המיוחד  ˙„B·Úa‰·eLz'לתושיה ב'כפלים עבודה נקראת היא ,שלכן «¬««¿»

‰¯LÈ ‰„B·Ú ‡È‰L ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÛÒBL בדרך ∆»«¬«««ƒƒ∆ƒ¬»¿»»
כאשר  הולכים בה הרצוי הרגילה מהמסלול וסטייה טעות ∆¿ÔÙB‡aאין

"¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ"c19, להתנהג אמור שהאדם כפי ¿»»»¡…ƒ∆»»»»»
בריאתו, לכוונת בהתאם Ô¯„Òkמלכתחילה ÔÈ„ÈÓz20,'ה עבודת ¿ƒƒ¿ƒ¿»

השניים, מבין הראשון הדבר שהיא המסודרת, בצורה «¿∆dLÈהקבועה
ÌÈNÚ ˙BB„fL ,‰·eLzŒÈÏÚa ÏL ˙ÙÒB ‰„B·Ú¬»∆∆∆«¬≈¿»∆¿«¬ƒ

˙BiÎÊk21, בוודאי שהרי מלכתחילה הרצוי הסדר איננה שאמנם עבודה ƒ¿À
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eb'ח jl jl

ּכפּול"19מּוספין  ּדׁשּבּתא "עסקא ענין (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

והינּו, ּכפּול). הּוא ׁשּבת מּוסף ׁשּקרּבן ְְְְִֶַַַָָָָּכפׁשּוטֹו,

הּנעׂשֹות  זכּיֹות ּגם יׁשנן סתם, הּזכּיֹות על ְְְְֲֶֶַַַַַָָָֻֻׁשּנֹוסף

נעלֹות  הן אּלּו ׁשּזכּיֹות הּזדֹונֹות, הּפּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַֻעלֿידי

ּבער רּבֹותינּו22ׁשּלא ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו . ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

צּדיקים 23ז"ל  עֹומדים, ׁשּבעליּֿתׁשּובה ּבמקֹום ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּגירסא  ועֹוד עֹומדים, אינם מקֹום 24ּגמּורים ְְְְִִִֵָָָ

ּגמּורים  צּדיקים אין עֹומדין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעליּֿתׁשּובה

הרי  הראׁשֹונה הּגירסא ׁשּלפי ּבֹו, לעמד ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹיכֹולים

ער לפי הּוא ּבעליּֿתׁשּובה ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַָהחּדּוׁש

ׁשם  עֹומדים הּצּדיקים ׁשאין אּלא ְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּצּדיקים,

הּגירסא  לפי מהֿׁשאיןּֿכן ּבכּמּות), ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ(ּכפלים

אחר  ּבסּוג הּוא הּבעלּֿתׁשּובה הרי ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּׁשנּיה

אין  ּגמּורים צּדיקים ׁשּלכן ,ּבער ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹלגמרי

ׁשם  לעמד ּדרּגת 25יכֹולים ׁשאפילּו ּדהינּו , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹ

ּבהלכֹות  הרמּב''ם ּכתב זה ׁשעל ׁשּלהם, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיכֹולת

ּגם 26ּתׁשּובה  הרי כּו', נתּונה" אדם לכל "רׁשּות ְְְְֲֵַָָָָָ

ּבעליּֿתׁשּובה, לדרּגת להּגיע יכֹולים אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּבזה

ׁשּמׁשיח  מה ולכן ּכלל. ּבערּכם זה ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיון

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא צּדיקים 27עתיד ׁשּגם , ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  (אף הּתׁשּובה מעלת להם ּתהיה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹּגמּורים

חדּוׁש זה הרי וכּו'), הּירידה אצלם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהיתה

אפילּו זה אין ׁשּמּצד ֿעצמם ּכיון יחּדׁש, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשיח 

הּצּדיקים. ִִִֶַַּביכֹולת

e‰ÊÂ אֹופּני ׁשני על ּדקאי ּגֹו', "ֿלל" ¿∆ְְְֵֵֵֶַַָ

 ֿ ּומּלמעלה ּדמּלמּטהֿלמעלה ְְְְְְֲִִַַַָָָָָהעבֹודה

ׁשּגם  הּתׁשּובה, עבֹודת הקּדמת ועלֿידי ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָלמּטה,

ּכּנ"ל, "ֿלל" ּכפּולֹות אֹותּיֹות ּבענין נרמז ְְְְְִִִֶֶַַַָזה
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ואילך.22) 110 ע' חי"ז לקו"ש ואילך. 184 ע' חי "ז לקו"ש פ"ז. תניא ב.23)ראה לד, פ"ז 24)ברכות תשובה הל' רמב"ם

בגליון. מכת"י שם ברכות סופרים דקדוקי וראה ערה).25)ה"ד. ע' מלוקט (סה"מ ס"ד תשל"ח רבים מים ד"ה גם ראה

.29 הערה 240 ע' ח"ט ב.27)רפ"ה.26)לקו"ש קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבירות  'זדונות', והופכים תשובה עושים כאשר אבל לחטוא אין שמלכתחילה

ביחס  שיעור, לאין נעלה מיוחד, חידוש בכך יש ל'זכיות' במזיד, שנעשו

הישרה, בדרך כהוספה ÔÈÙÒeÓ19לעבודה שבאים מוסף קרבנות כמו »ƒ
ה'תמידין' על מיוחד ÏeÙk"וחידוש ‡zaLc ‡˜ÒÚ" ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿«ƒ¿»¿««»»

במדרש  Ôa¯wLהאמור ,BËeLÙkƒ¿∆»¿«
,ÏeÙk ‡e‰ ˙aL ÛÒeÓ שני »«»»

שהוא  התמיד מקרבן כפול כבשים,

אחד  ÏÚכבש ÛÒBpL ,eÈ‰Â .(¿«¿∆»«
,Ì˙Ò ˙BiÎf‰ עבודת שהיא «¿À¿»

BiÎÊ˙הצדיקים, Ìb ÔLÈ שיש ∆¿»«¿À
'זכיות' לגבי מיוחד ויתרון חידוש בהם

‰סתם  È„ÈŒÏÚ ˙BNÚp‰Cet ««¬«¿≈ƒ
el‡ ˙BiÎfL ,˙BB„f‰ של «¿∆¿À≈
'זכיות' להיות שהפכו ≈‰Ô'זדונות'

C¯Úa ‡lL ˙BÏÚ22 לגבי «¬∆…¿∆∆
סתם. 'זכיות' של המעלה

Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰התוכן ¿∆««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L23 בגמרא ∆»¿«≈«

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
‡Ò¯Èb „BÚÂ ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‡24 ≈»¿ƒ¿ƒ¿»

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Ó»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ
ÈÙlL ,Ba „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬…∆¿ƒ

‰BL‡¯‰ ‡Ò¯Èb‰ צדיקים' «ƒ¿»»ƒ»
עומדים', אינם ‰LecÁגמורים È¯‰¬≈«ƒ

ÈÙÏ ‡e‰ ‰·eLzŒÈÏÚa ÏL∆«¬≈¿»¿ƒ
,ÌÈ˜Ècv‰ C¯Ú ביניהם יש כלומר, ∆∆««ƒƒ

בין  להשוואה מקום ויש כלשהו יחס

תשובה לבעלי ÔÈ‡Lצדיקים ‡l‡∆»∆≈
ÌL ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ˜Ècv‰ ויתרון) ««ƒƒ¿ƒ»

הוא  צדיקים על תשובה בעלי של זה

למעלה  enÎa˙של בדומה ÌÈÏÙkƒ¿«ƒ¿«
אבל  ויתרון מעלה בכך יש שבוודאי

להשוות  מה יש ועדיין יחסי יתרון זהו

והשניים), האחד ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óבין
‰iM‰ ‡Ò¯Èb‰ ÈÙÏ צדיקים 'אין ¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»

בו', לעמוד יכולים ≈¬‰¯Èגמורים
‰·eLzŒÏÚa‰ לא מהצדיק נעלה «««¿»

אלא  בכמות C¯Úa,רק ‡lL È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ‚eÒa ‡e‰ יחס כל ללא ¿«≈¿«¿≈∆…¿∆∆
ÌLוהשוואה „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÎlL25, ∆»≈«ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ«¬…»

,Ì‰lL ˙ÏBÎi‰ ˙b¯c eÏÈÙ‡L eÈ‰cהצדיקים Ê‰של ÏÚL ¿«¿∆¬ƒ«¿««¿∆∆»∆∆«∆
‰·eLz ˙BÎÏ‰a Ì''aÓ¯‰ ·˙k26"‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¯" »«»«¿«¿ƒ¿¿»¿¿»»»¿»

,'eÎ להיפך,היינו או בטוב לבחור האם חופשית בחירה יש אדם שלכל

‰Êa Ìb È¯‰ לאדם ומאפשר ביותר נעלה כוח שהוא הבחירה כוח עם ¬≈«»∆
ביותר, נעלה בטוב ≈‡ÔÈלבחור

ÌÈÏBÎÈ הצדיקים˙b¯„Ï ÚÈb‰Ï ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿«
‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»≈»∆≈∆

,ÏÏk Ìk¯Úa התשובה עבודת ¿∆¿»¿»
שיעור. לאין הצדיקים מעבודת נעלית

ÔÎÏÂ הערך וריחוק הפער בגלל ¿»≈
לעבודת  הצדיקים עבודת בין הגדול

תשובה, ÁÈLnLבעליֿ ‰Ó«∆»ƒ«
,„È˙Ú,הזוהר Ï‡˙·‡כדברי »ƒ¿«»»

‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ27, את להשיב «ƒ«»ƒ¿¿»
היינו בתשובה, »∆ÌbLהצדיקים

Ì‰Ï ‰È‰z ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒƒ¿∆»∆
‡lL Û‡) ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«∆…
'eÎÂ ‰„È¯i‰ ÌÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿»«¿ƒ»¿
שבעליֿתשובה  לכך הסיבה שהיא

נעלית  כך כל לעבודה להגיע ),יכולים
Le„Á ‰Ê È¯‰ מיוחדÁÈLnL ¬≈∆ƒ∆»ƒ«

LcÁÈ,הגלות בזמן כעת, קיים ואינו ¿«≈
ÌÓˆÚŒ„vnL ÔÂÈk החידוש ללא ≈»∆ƒ««¿»

כוחות  להם ויתן משיח שיחדש

זו, לעבודה ‡eÏÈÙמיוחדים ‰Ê ÔÈ‡≈∆¬ƒ
.ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏBÎÈaƒ∆««ƒƒ

"EÏŒCÏ" e‰ÊÂ על שמורה לשון ¿∆∆¿
הליכות È‡˜cשתי ,'Bb שמכווןÏÚ ¿»≈«

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL של ¿≈«≈»¬»
לאלוקות  האדם התקרבות

‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓc כאשר ¿ƒ¿«»¿«¿»
האדם  מצד מלמטה, היא ההתחלה

,‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓe כאשר ƒ¿«¿»¿«»
מצד  מלמעלה, היא ההתחלה

‰˜Óc˙האלוקות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ההקדמה שהיא ¬««¿»

זו ל'הליכה' הראוייה »∆ÌbLוההכנה
‰Ê של באופן שהיא התשובה עבודת ∆

לתושיה' ÔÈÚa'כפליים ÊÓ¯ƒ¿»¿ƒ¿«
,Ï"pk "EÏŒCÏ" ˙BÏeÙk ˙Bi˙B‡ כפולה אות שהיא כ' שהאות ƒ¿∆¿««

כפול באופן לעבודה רומזת הכפולות) מנצפ"ך ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰(מאותיות
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ט g"nyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay

העבֹודֹות  ׁשּתי יחּוד ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶַָעלֿידיֿזה

וכּידּוע  ּומּלמּטהֿלמעלה, 28ּדמּלמעלהֿלמּטה ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ

למּוד  הרי הּתׁשּובה, עבֹודת הקּדמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

הּוא  טֹובים") ("מעׂשים המצֹות וקּיּום ְְֲִִִִַַַָהּתֹורה

לקּי ּבאים ועלֿידיֿזה מיּוחד. הּיעּוד ּבאֹופן ּום ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה  וכן ֿ לבא, לעתיד ּבתֹוככם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ"והתהּלכּתי

לפניֿזה  קֹוממּיּות",29ׁשּכתּוב אתכם ואֹול" ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

קֹומֹות  האֹופּנים 30ּבׁשּתי לׁשני רֹומז זה ׁשּגם , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּומּלמּטהֿלמעלה  .31ּדמּלמעלהֿלמּטה ְְְְְְְִִַַַַָָָָ

Ìi˜ÈÂמארצ ֿלל" הּפסּוק ּכפׁשּוטֹו ּבנּו ƒÀ«ְְְְִֵֶַַָָ

אׁשר  הארץ אל ,אבי ּומּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּומּמֹולדּת

ׁשּיהיה  ועד ּבפׁשטּות, הּקדׁש לארץ ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאראּך",

האדמה" מׁשּפחֹות ּכל ּב לֹו32"ונברכּו לעׂשֹות , ְְְְְְֲֲִִַָָָָ

עבֹודת  עלֿידי ּובפרט ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיתּבר

הקהל', ּב'ׁשנת ּובפרט חּוצה, הּמעינֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָהפצת

חדׁשה"33ׁשעלֿידיֿזה  ל"תֹורה 34זֹוכים ְְֲִֵֶֶַָָָ

ּדירה  יתּבר לֹו ועֹוׂשים וכּו', חדׁשה ְְְְְֲִִִִֵָָָָָּולׂשמחה

 ֿ ׁשד ּבמלכּות עֹולם ּד"לתּקן ּבאפן ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹּבתחּתֹונים

הּמלּוכה 35י" לה' והיתה ׁשּלמעלה 36, ּובאפן , ְְְְְְֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והגּבלה, מדידה ּפרזֹות 37מּכל ְְְְְִִֶַָָָָָָ

זה  עם ּוביחד ירּוׁשלים, ל38ּתׁשב אהיה "אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אׁש" חֹומת אחד,39ּגֹו' ּבנֹוׂשא הפכים ׁשני ׁשהם , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ

הקהל  מצות אחד 40ּבדּוגמת לכל ׁשּי ׁשּזה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ותחת  ּגפנֹו ּתחת הּיֹוׁשב מּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָואחד

את 41ּתאנתֹו "הקהל להיֹות צרי זה עם ויחד , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

והּטף" והּנׁשים האנׁשים ּגםּֿכן 42העם, ׁשהם , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ועוד.28) זו. שנה המעלות שיר ד"ה ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת יג.29)ראה כו, ב"ב 30)בחוקותי

א. ק, סנהדרין שם. מהרש"א ובחדא"ג א תרנג.31)עה, ע' הנ"ל שבהערה אוה"ת פפ"ט. 7 שבהערה בינה אמרי ראה

ג.32) יב, (לךֿלך) ובכ"מ.33)פרשתנו בתחילתו. קה"ת) (הוצאת בכש"ט נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק ויק"ר 34)ראה ראה

ג. לך".35)פי"ג, נקוה כן כא.36)ב"ועל א, ח.37)עובדי' ב, תקס"ה 38)זכרי' אדה"ז במאמרי פזרונו צדקת סד"ה ראה

ועוד. ואילך. תתקצח ע' ט.39)ח"ב שם, המאמר.40)זכרי' שלפני בשיחות גם מיכה 41)ראה ה. ה, מ"א – הכתוב לשון

ד. יב.42)ד, לא, וילך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„eÁÈ ÌÈÏÚBtושילוב Œ‰ÏÚÓlÓcשל חיבור ˙B„B·Ú‰ ÈzL ¬ƒƒ¿≈»¬¿ƒ¿«¿»

,‰ÏÚÓÏŒ‰hÓlÓe ‰hÓÏ העבודה לגבי הן באריכות לעיל כמבואר ¿«»ƒ¿«»¿«¿»
שהם  כפי האופנים שני את בהם שיש העבודה על השכר לגבי והן עצמה

יחד ומתאחדים החסידות Úe„iÎÂ28משתלבים È„ÈŒÏÚLבתורת ¿«»«∆«¿≈
È¯‰ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ˙Óc˜‰«¿»«¬««¿»¬≈
˙BˆÓ‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÏƒ«»¿ƒ«ƒ¿
‡e‰ ("ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ")«¬ƒƒ

„ÁeÈÓ ÔÙB‡a במשנה אמרו ולכן ¿∆¿»
ומעשים  תשובה של אחת שעה 'יפה

כך  ואחר תחילה תשובה טובים',

ההכנה  ידי על כי טובים, מעשים

- התשובה עבודת של וההקדמה

וקיום  התורה לימוד הטובים, המעשים

טובים  מעשים להיות הופכים המצוות.

במיוחד, שני ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ומאירים ¿«¿≈∆
התשובה  ועבודת ההליכה אופני

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ«ƒ
ÈzÎl‰˙‰Â" שתי שמשמעו לשון ¿ƒ¿««¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש של הליכות

"ÌÎÎB˙a,ישראל בני בתוך ¿¿∆
·e˙kL ‰Ó ÔÎÂ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿≈«∆»

‰ÊŒÈÙÏ29 פרשת פרשה, באותה ƒ¿≈∆
‡˙ÌÎבחוקותי, CÏB‡Â"»≈∆¿∆

˙BÓB˜ ÈzLa ,"˙eiÓÓB˜30, ¿ƒƒ¿≈
‰Ê ÌbL'קוממיות' הביטוי ∆«∆

קומות, שתי ÈLÏשמשמעו ÊÓB¯≈ƒ¿≈
ÌÈpÙB‡‰'הליכה' של »«ƒ

Œ‰hÓlÓe ‰hÓÏŒ‰ÏÚÓlÓc¿ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ31.לעיל המבוארים ¿«¿»

˜eÒt‰ BËeLÙk ea Ìi˜ÈÂƒÀ«»ƒ¿«»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ"∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿
¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ,EÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆»»∆¬∆

,"j‡¯‡ הליכהL„w‰ ı¯‡Ï «¿∆»¿∆∆«…∆
‰È‰iL „ÚÂ ,˙eËLÙa קיום גם ¿«¿¿«∆ƒ¿∆

הכתובים  בהמשך ¿¿eÎ¯·Â"¿ƒהאמור
"‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓ Ïk Ea32, ¿»ƒ¿¿»¬»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
,ÌÈBzÁ˙a תחתון שאין התחתון העולם הגשמי, הזה שהעולם לפעול ¿«¿ƒ

השכינה להשראת ראוי מקום יהיה ממנו, בעולם Ë¯Ù·eלמטה הפעולה ƒ¿»

˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ התורה פנימיות החסידות, תורת של «¿≈¬«¬»«««¬»
,'Ï‰˜‰ ˙L'a Ë¯Ù·e ,‰ˆeÁ בה השמיטה שנת שלאחר השנה »ƒ¿»ƒ¿««¿≈

המקדש, לבית והטף' הנשים האנשים העם, את 'הקהל של המצוה קיימת

נאמר  בה תשמ"ח שנת זו, הקהל',המאמר ושנה 'שנת ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהיא
‰Ê33‰¯B˙"Ï ÌÈÎBÊ ∆ƒ¿»

"‰L„Á34 לעתידֿלבוא שתתגלה ¬»»
,'eÎÂ ‰L„Á ‰ÁÓNÏe¿ƒ¿»¬»»¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ÌÈNBÚÂ¿ƒƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁ˙aלעיל ÔÙ‡aכאמור ¿«¿ƒ¿…∆
Œ„L ˙eÎÏÓa ÌÏBÚ Ôw˙Ï"cƒ¿«≈»¿«¿««

"È35‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ,36, ¿»¿»««¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של שמלכותו כך

בגלוי היא ∆…¿ÔÙ‡·eבעולם
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»¿ƒ»

a‚‰Â·e˙kL BÓÎe ,‰Ï37 ¿«¿»»¿∆»
זכריה חומות BÊ¯t˙בנבואת ללא ¿»

ÌÈÏLe¯È,מגבילות  ·Lz וכפירוש ≈≈¿»»ƒ
 ֿ שלעתיד הפסוק, על דוד' ה'מצודת

ללא  'פרזות', תהיה ירושלים לבוא

ומדה'. קצבה לה אין 'כאילו חומות,

מהגבלות  למעלה ÌÚהיינו „ÁÈ·e ,¿««ƒ
‰Ê38 נבואה באותה שנאמר כפי הרי ∆

È‡"הקדושֿברוךֿהואCÏ ‰È‰‡ ¬ƒ∆¿∆»
‡L"לירושלים  ˙ÓBÁ 'Bb39, «≈

לומר, 'רצה דוד', ה'מצודת וכפירוש

כי  האויב מפחד ידאגו לא זה כל ועם

חומה, מבלי והיא הואיל בה יבוא פן

כאילו  האויב מפני עליה אגן אני כי

לקרוב  שאין אש חומת סביבה יהיה

של Ì‰Lאליה' הזו המציאות ∆≈
מצד  אש' ו'חומת אחד מצד 'פרזות

של  חיבור היא ‰ÌÈÎÙשני, ÈL¿≈¬»ƒ
חומה והעדר ‡Á„,חומה ‡NBa¿≈∆»

Ï‰˜‰ ˙ÂˆÓ ˙Ó‚e„a40‰fL , ¿¿«ƒ¿««¿≈∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»
BÙb ˙Áz ·LBi‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«≈«««¿

שלו  הפרטית »»¿Á˙Â˙הגפן
B˙‡z41,,שלו הפרטית BÈ‰Ï˙התאנה CÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈÂ ¿≈»¿««ƒ∆»ƒƒ¿

"Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰"42,,ביחד כולם «¿≈∆»»»¬»ƒ¿«»ƒ¿««
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øîBà äæå äëa äæ øîàiå ãòìâ úBîøa ìBtéå ìòéå áàçà úà äzôé§©¤¤©§¨§©©§¦§¨¦§¨©Ÿ¤¤§Ÿ§¤¥
'äëazkll epziqie a`g` z` dztiy in ytgl jxev didy jkne §Ÿ

eyiprd lecb iyeway gken ,zeni myy ,crlb zenxa dnglnl
.eiyrna lewy didy oeik epiide ,'d

:`xnbd dywné÷úî,óñBé áø dì ó,ok xnel xyt` ikeáúëc ïàî ©§¦¨©¥©¦§¦
déaeilr xn`py in -(dk `k '` mikln),øLà áàçàk äéä àì ÷ø' ¥©Ÿ¨¨§©§¨£¤

'BzLà ìáæéà BúBà äzñä øLà 'ä éðéòa òøä úBNòì økîúäàðéðúe ¦§©¥©£¨©§¥¥£¤¥©¨¦¤¤¦§§¥¨
y ,weqtd xe`iaa `ziixaa epipye -äúéä íBé ìëaezy` lafi` §¨¨§¨

úì÷BLzpzepe ,a`g` z`áäæ éì÷LelwynkíéáëBk úãBáòì, ¤¤¦§¥¨¨©£©¨¦
äéä ìe÷L zøîà zàåeivg ,eiyrna lewy didy xne` dz`e - §©§£©§§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .zeiekf eivge zepeeràlàa`g` dyr zn`a ¤¨
y `l` ,zeevnn xzei zepeerCBzîe ,äéä BðBîîa ïøzåå áàçà©§¨©§¨§¨¨¨¦

äöçî Bì eøték åéñëpî íéîëç éãéîìz äðääLokle ,eizepeern ¤¤¡¨©§¦¥£¨¦¦§¨¨¦§¤¡¨
.lewy did dry dze`ay ongp ax xn`

l`yy xg`l weqta xn`p :miweqtd jynd z` zyxec `xnbd
,a`g` z` dzti in 'd(akÎ`k ak '` mikln)'ä éðôì ãîòiå çeøä àöiå'©¥¥¨©©©£Ÿ¦§¥

ø÷L çeø éúééäå àöà øîàiå ,äna åéìà 'ä øîàiå eðzôà éðà øîàiå©Ÿ¤£¦£©¤©Ÿ¤¥¨©¨©Ÿ¤¥¥§¨¦¦©¤¤
.'ïë äNòå àö ìëez íâå äzôz øîàiå åéàéáð ìk éôazx`an §¦¨§¦¨©Ÿ¤§©¤§©¨¥©£¥¥

:`xnbd'çeø' éàîa`g` z` zeztl dzvxy gex dze` `id in - ©©
,ezzinl mexble,ïðçBé éaø øîà`id eféìàòøæiä úBáð ìL Bçeø ¨©©¦¨¨¤¨©¦§§¥¦

ea mewpl dvx okle ,enxk z` zyxl ick ezbixdl a`g` mxby
.ebxedle

éàîgexl 'd xn`y ,weqtd jynd yexit dn -,'àö'ic did ixde ©¥
eilr z`f zeyrl icky xacd oaene ,'ok dyr' 'd el xn`iy jka

,z`vláéúk ïkL ,'éúöéçnî àö' ,àðéáø øîà(f `w mildz)øáBc' ¨©©¦¨¥¦§¦¨¦¤¥§¦¥
,'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷Lita xwy gex zeidl dzvx gex dze`e §¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨

dnglnl zelrl xwy z`eapa el exn`iy a`g` ly ei`iap lk
.ezvignn 'd d`ived okle ,crlb zenxaeðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§

éLðéà éøîàc,xnel mc` ipa milibxy dn edf -déðé÷ òøôc' §¨§¥¦§¥§¨©¦¥
'déúéa áéøçîdn lr eyiprdl dvexe exiaga ez`pwn rxtpd - ©£¦¥¥

zeap dvx o`k ixdy ,ely ezia z` aixgny eteq ,el dyry
jexa yecwd ly ezvignn `viy envrl wifde a`g`a mewpl

.`ed
:weqta xn`pñéòëäì úBNòì áàçà óñBiå äøLàä úà áàçà Nòiå'©©©©§¨¤¨£¥¨©¤©§¨©£§©§¦

'åéðôì eéä øLà ìàøNé éëìî ìkî ìàøNé éäìà 'ä úàfh '` mikln) ¤¡Ÿ¥¦§¨¥¦¨©§¥¦§¨¥£¤¨§¨¨
(bl,,ïðçBé éaø øîàweqtd zpeekáúkLa`g`ïBøîL úBúìc ìò ¨©©¦¨¨¤¨©©©§Ÿ§

,ef oeyléäìàa ÷ìç Bì ïéà Cëéôì ,ìàøNé éäìàa øôk áàçà'©§¨¨©¥Ÿ¥¦§¨¥§¦¨¥¥¤¥Ÿ¥
,'ìàøNéici lr xtky ,'qirkdl zeyrl' weqtd oeyln z`f ecnle ¦§¨¥

lkn xzei qirkdy xn`py jkne ,daizka epiide ,diyrikln
,dxf dcear mr miny my mitzyn eid mleky ecnl l`xyi

.dxf dcear wx care 'da ixnbl xtk a`g` eli`e
xn`p :dcedi jln edifg` ly mirxd eiyrn z` zxtqn `xnbd
dze`a my dide ,a`g` zia lk z` cinydy `edi iabl weqta
,a`g` za dzid en`y ,dcedi jln htyedi oa edifg` mb dry

'ïBøîLá àaçúî àeäå eäãkìiå eäéæçà úà Lwáéå'(h ak 'a i"dc)yie , ©§©¥¤£©§¨©¦§§ª§¦§©¥§Ÿ§
,dry dze`a `agzn jlnd edifg` did recn x`aléaø øîà̈©©¦

úBøkæà øãB÷ äéäL ,éåìxtqa miaezkd 'd zeny z` wgen - ¥¦¤¨¨¥©§¨
,dxezáúBëåly zeny,ïäézçz íéáëBk úãBáòok dyer did m`e §¥£©¨¦©§¥¤

.`agzd okle ,ok zeyrl el migipn eid `l `iqdxta
eny `xwp dnl :`xnbd zxne` .dypn i`hg z` zx`an `xnbd

dé äLpL ,'äMðî'.`ed jexa yecwd z` gkyy -,øçà øác §©¤¤¨¨¨¨¨£¥
éLðäL ,'äLðî'gikydy -,íéîMaL íäéáàì ìàøNé úà §©¤¤¦§¦¤¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

.`ed jexa yecwd z` cearln mgikydy
:`xnbd zl`eyéúàc àîìòì éúà àìc ïìðîedypnl oi`y oipn - §¨¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥

,`ad mlerl wlgáéúëc(b,` `k a mikln)äMðî äðL äøNò íézL ïa' ¦§¦¤§¥¤§¥¨¨§©¤
' ,'íéìLeøéa êìî äðL Lîçå íéMîçå BëìîázFnAd z` oaIe aWIe §¨§©£¦¦§¨¥¨¨¨©¦¨©¦©¨¨©¦¤¤©¨
lrAl zgAfn mwIe eia` EdIwfg cA` xW`[äøLà] (òøä) Nòiå £¤¦©¦§¦¨¨¦©¨¤¦§§Ÿ©©©©©©£¥¨

,'ìàøNé Cìî áàçà äNò øLàk ('ä éðéòá),yexcl yieáàçà äî ©£¤¨¨©§¨¤¤¦§¨¥©©§¨
,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà,lirl gkedy enke÷ìç Bì ïéà äMðî óà ¥¥¤¨¨©¨©§©¤¥¥¤

.àaä íìBòì̈¨©¨
:dpyna epipy,àaä íìBòì ÷ìç Bì Lé äMðî ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§©¤¥¥¤¨¨©¨

.'eëå Bì øúòiå 'ä ìà äMðî ìltúiå øîàpL¤¤¡©©¦§©¥§©¤¤©¥¨¤§
:dcedi iaxe minkg zwelgn z` zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

íäéðLe,dcedi iaxe minkg -eLøc ãçà àø÷îz` ecnl - §¥¤¦§¨¤¨¨§
,eyxecl cvik ewlgpy `l` ,weqt eze`n mdixacøîàpLdinxi) ¤¤¡©

(c ehøî ,'eäi÷æçé ïá äMðî ììâa õøàä úBëìîî ìëì äåòæì íézúðe'§©¦§©£¨§Ÿ©§§¨¨¤¦§©§©¤¤§¦§¦¨©
dcedi iax -,øáñeypri l`xyiy xnel weqtd zpeekyììâa ¨©¦§©

L ,äMðî`edãeáò àì eäpéàå äáeLz äNò,eyr `l l`xyie - §©¤¤¨¨§¨§¦§¨£
,dypn ly ezaeyzn cenll elkiy zexnldlawzdy gkene

.`ad mlerl wlg el yie ezaeyzøáñ øîemixne`d minkge - ©¨©
,jk weqtd z` miyxec `ad mlerl wlg el oi`y
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' ב

'eb jl jl

עלֿידי  ּבא ׁשּזה אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

הּנמנעֹות  נמנע ׁשהּוא יתּבר ּומהּותֹו ,43עצמּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא יּכנף 44ויתּגּלה ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּדידן  ּובעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ,מֹורי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָעֹוד

ַָמּמׁש.
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ועוד.43) תכ. ע' תרע"ח סה"מ ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א שו"ת תניא 44)ראה כ. ל, ישעי'

פל"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔkŒÌb Ì‰Lשל ‰ÌÈÎÙחיבור ÈL והרבים ‡היחיד ‡NBa,„Á ∆≈«≈¿≈¬»ƒ¿≈∆»

דברים fL‰'הקהל' שני של החיבור ∆∆
לזה  זה סותרים a‡שלכאורה ,»

B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«
ÚÓ ‡e‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿»

˙BÚÓp‰43 הקדושֿברוךֿהוא «ƒ¿»
של  המושג וכל יכול, כל בעצמו

כביכול, והעדר חסרון היינו 'נמנע',

ממנו, האלוקות lb˙ÈÂ‰נמנע ומהות BÓkעצמות ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¿ƒ¿«∆∆»ƒ»…¿
·e˙kL44 על ישעיה בנבואת ∆»

לבוא  ÛkÈלעתיד ‡ÏÂ יסתתר לא ¿…ƒ»≈
ולבוש  בגד של EÈ¯BÓ,בכנף „BÚ∆

לעין  יתגלה אלא הקדושֿברוךֿהוא

LnÓ,כל, eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
Ô„Èc ‡Ï‚Ú·e,שלנו במהירות «¬»»ƒ«

שלנו, המושגים לפי «»LnÓ.מהר
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יי

i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
± dxez zgnyl jynd ,'a zecreezd ±

מוגה  בלתי

ÂË ידוע... אברהם,66. כנגד – פסח ויעקב: יצחק אברהם האבות ג' כנגד הם המועדים שג'
השופר 67שנאמר  נעשה יצחק של דאילו אחת מקרן שהרי יצחק, כנגד – שבועות עוגות". ועשי "לושי

דלעתיד  גדול" ה"שופר יהיה השניה (ומהקרן שנאמר 68דמתןֿתורה יעקב, כנגד – וסוכות "ולמקנהו 69).
סוכות". עשה

(עליו  הסוכות דחג לראשון שמיני היותו עם אשר דשמיניֿעצרת, היוםֿטוב גם ישנו לזה ונוסף
עצמו"70נאמר  בפני "רגל גם הוא הרי הראשון"), ביום לכם יוסף 71"ולקחתם כנגד הוא זה ויוםֿטוב ,72.

מצינו  כן כמו עצמו, בפני רגל הוא ואףֿעלֿפיֿכן לראשון שמיני הוא ששמיניֿעצרת כשם ולכן,
אלו: ענינים ב' ביוסף

שכתוב  כמו סוכות), (שכנגד יעקב של ההמשך הוא יוסף של יוסף",73ענינו יעקב תולדות "אלה

כידוע  – אחר באופן עבודתו סדר היה צאן,74ואףֿעלֿפיֿכן, רועי היו יעקב ובכללם האבות שכל
אותם, מבלבלים היו העולם שעניני כיון מהעולם, התבודדות של באופן היתה שעבודתם היינו,

מצרים" ארץ בכל "מושל שהיה יוסף הארץ"75מהֿשאיןֿכן "ערות ביה 76, וכתיב הביתה 77, "ויבוא
חושבניה" בכתבי "למיבדק מלאכתו", והדביקות 78לעשות ההתקשרות בתכלית עמד מעשה ובשעת ,

שגם  היינו, בתחתונים, דדירה הכוונה נשלמת כזה באופן דוקא והרי נעלה. היותר באופן באלקות
יתברך. לו דירה עושים גופא בתחתונים

האבות  בחיר יעקב, של ענינו ששלימות – הוא יוסף" יעקב תולדות ד"ואלה הפירוש נעשית 79והנה, ,
דוקא  יוסף .80עלֿידי

הענינים כל של שהתכלית – המועדים בענין גם הוא בשמיניֿעצרת וכן הקליטה היא תשרי דחודש
כולה. השנה כל על נמשך שמזה ושמחתֿתורה,

שכתוב  מה האבות 81וזהו בענין הכוונה תכלית כי – ישראל" בית את שתיהם בנו אשר וכלאה "כרחל
שלימה" "מטתו שתהיה גופא 82היא מהם עושים בתחתונים נמצאים כאשר שגם יוסף, של לענינו ועד ,

יתברך. לו דירה

ÊË הכוונה תלויה שבהן כך, ישראל, בית את לבנות הוא שלהן שהתפקיד לדעת צריכות ישראל נשי .
המתאים  באופן יהיו – הבית של הגשמיים הענינים כל – שלהן  שהבית להבטיח עליהן כולה. העליונה

התורה. פנימיות פי ועל תורה, פי על

הילדים  ואפילו 83חינוך תורה, פי על הילדים את לחנך ועליהן בהן, לגמרי שתלוי ענין זה הרי -
בעליהן. על גם להשפיע עליהן כן, ואם בהן, מסויימת במדה תלויה הבעלים הנהגת

סוסתי"ז.66) טואו"ח רע"ב. רנז, זח"ג
ו.67) יח, וירא
ספל"א.68) פרדר"א
יז.69) לג, וישלח
מ.70) כג, אמור
וש"נ.71) רע"א. מח, סוכה
וש"נ.72) ואילך. 832 ס"ע ח"ג לקו"ש וראה רע"ב. רח, זח"א
ב.73) לז, וישב
(סה"מ 74) עזר"ת זכר ולא ד"ה ואילך. ב קב, ויחי תו"ח ראה

ועוד. ואילך). כג ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ואילך), קג ע' עזר"ת
כו.75) מה, ויגש

ד.76) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יא.77) לט, וישב
עה"פ.78) ת"א
זח"א 79) א. פע"ו, ב"ר גם וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קעא, ב. קמז, א. קלג, ב. קיט,
ובכ"מ.80) ב. ל, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
יא.81) ד, רות
ועוד.82) לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר
דאשתקד 83) ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(149 ע' חי"ח (תו"מ סל"ב



a'יב zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

עם  להתעסק צריכות אינן ישראל שבנות שאףֿעלֿפי והיינו, להבית, מחוץ גם ישפיעו ועלֿידיֿזה
פנימה" מלך בת כבודה "כל שהרי חוץ, יפעלו 84עניני בעליהן, על שישפיעו עלֿידיֿזה מכלֿמקום, ,

יתברך. לו דירה יהיו שמבחוץ הענינים גם אלא יתברך, לו דירה יהיה שלהן הבית רק שלא

בגמרא  איתא כזו הנהגה מראה 85על ויפות תואר יפות – הן" נאות ישראל ברוחניות 86ש"בנות שענינו ,
לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח קיום ממצוותֿעשה 87הוא פטורות שנשים אףֿעלֿפי (שהרי

בעליהן  עלֿידי ידיֿחובה שיוצאות באופן זה הרי גרמא, ).88שהזמן

שנה  ביתן ולבני להן תהיה – ברוחניות בריאה שנה שתהיה ישראל נשי של בפעולתן שיתוסף וככל
גם  אורה" "שנת להן תהיה – ברוחניות אורה" "שנת שתהיה יפעלו כאשר בגשמיות; גם בריאה
על  הגשמיים, עניניהם בכל הרחבה ביתן ולבני להן תהיה – ברוחניות הרחבה יפעלו וכאשר בגשמיות;

כולה. השנה כל

***

צוה  ההתוועדות ובסיום נשיאינו, רבותינו ניגוני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות [במהלך
פעמים). ג' – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן

של  מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל הקדושה בידו נתן והבדלה, ערבית תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה".

אמר:] צאתו טרם

שמח  חורף האמיתית 59שיהיה הגאולה תהיה ממש ושבקרוב כולה, השנה כל על זאת ולהמשיך ,
בימינו. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

יד.84) מה, תהלים
א.85) סו, נדרים
יז.86) כט, ויצא ראה

ואילך.87) קפח ע' תש"ס) (הוצאת תרכ"ז סה"מ ראה
וש"נ.88) .96 ע' חל"א לקו"ש ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc oixcdpq(iriax meil)

.`ed jexa yecwd mze` `txi -
:`hg zngny mixeqi oipra dyrn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©
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g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הענין:„ ...ביאור .

אחד  שכל כדי למעליותא, - הוא מפוזרין", תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד, יחיד ש "כל המצב
גם  נמשך שממנה ישראל , בארץ כפשוטם, ו"תאנתו" מ"גפנו" החל בעולם, בחלקו לפעול יוכל ואחד

רז"ל  כמאמר הארצות, הארצות,16בשאר כל שותין ישראל ארץ שמתמצית

שכתוב  כמו – מישראל השפעתם שמקבלים העולם לאומות בנוגע עמים 17ועלֿדרךֿזה גבולות "יצב
שבעים  עמים גבולות הציב למצרים, שירדו ישראל בני של נפש שבעים "למספר ישראל", בני למספר

.18לשון"

לריבוי  הפירוט ולפניֿזה פיזור, של מצב תחילה להיות צריך כולו, בעולם יפעלו שישראל כדי כלומר,
ד" באופן לא - אברהם"`cgפרטים אפילו19היה או ,dyly ל 20אבות עד ,a"i להיות צריכה אלא שבטים,

פרטי  לריבוי -"ההתחלקות העולם.21נפש"mirayם אומות בשבעים כאמור, פועלים, שעלֿידיֿזה ,

את  "ליראה אחת, להקשבה יחד כולם שמתאספים - ד"קשב" העילוי גם להיות צריך אחרֿכך אמנם,
כולו.22ה'" העולם בכל גם זה ענין וממשיכים פועלים עלֿידיֿזה אשר ,

ויחיד":‰ יחיד "כל של הפרטית לעבודתו בנוגע גם הוא שכן להוסיף, ויש .

חז"ל  לומר 23אמרו חייב ואחד אחד "כל כו'", יחידי אדם נברא (עלֿדרך iliaya"לפיכך העולם" נברא
למעליותא). כו'", ויחיד יחיד "כל ד"בדד", הענין

הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי אצל 24ובפרט יחיד" "בן ובדוגמת עלֿדרך הוא מישראל ואחד אחד שכל
ספריו) (בתחילת המגיד הרב בתורת שנתבאר וכפי הצורה 25הקב"ה. נחקקה בן.. לו שיש מ"אדם המשל

במחשבה". צורתם נחקק היה ישראל שנבראו קודם אף האב.. של במחשבה הבן של

ואףֿעלֿפיֿכן  כו', פיזור של מצב הבהמית, ונפש בגוף להתלבש למטה הנשמה יורדת ואחרֿכך
כו" אותו "משביעין - דוקא זה ה'צמח 26במצב ומבאר התניא, ספר בתחילת הזקן רבינו שמביא כפי ,

שובע 27צדק' מלשון גם הוא כחות 28ש"משביעין" וגם שביעה, של באופן כחות, ריבוי לנשמה שנותנים ,
נשבעתי" "בי השבועה, ענין שזהו ביותר, יתברך.29נעלים ומהותו מעצמותו שנמשכת ,
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רע"א.16) יו"ד, תענית ראה
ח.17) לב, האזינו
עה"פ.18) פירש"י
כד.19) לג, יחזקאל
לשלשה",20) אלא אבות קורין "אין ב) טז, (ברכות כמארז"ל

הדורות. כל סוף עד ישראל דכל האבות ג'
ולאח"ז 21) למצרים, בירידתם הי' שבעים שמספר ואף

למספר  עמים גבולות "יצב מ"מ – כו' יותר גדול בריבוי נתפרטו
בלבד), אומות (שבעים דוקא נפש" "שבעים כשהיו ישראל" בני

ואכ"מ. תרע"ח). ראש את שאו ד"ה (ראה במק"א כמבואר
רק  ישנם (מדוע כזו ששאלה – הצחות ע"ד – ולהוסיף

מי רק לשאול יכול יותר) ולא אומות ישראל,epi`yשבעים אוהב
במשך  צרות ריבוי ישראל סבלו אומות משבעים אם שהרי ח"ו,

עלֿא  העולם, אומות של יותר גדול ממספר – הדורות ֿ כל חת
כמהֿוכמה!

מוסיפה  היתה בכמות, האומות במספר הוספה אחר: ובסגנון
גם  וממילא הניצוצות, דבירור העבודה בקושי – באיכות גם
דשבעים  הבירורים לעבודת בנוגע אם שהרי הגלות, באריכות
לא  ועדיין הקיצין" כל "כלו שכבר כך, כל הגלות נתארך אומות

של הבירורים עבודת – ֿ xzeiבא עלֿאחתֿכמה אומות, משבעים
יותר. רב זמן מתארכת שהיתה וכמה

עבודת  ע"י שנעשה בעילוי גם ניתוסף הי' שעי"ז ואף
למיתקא  ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא הגלות, בזמן הבירורים

" כבר יש –xzede ic!נוספים "עילויים" על ומוותרים ,"
יג.22) לא, וילך
פי"ב 23) סנהדרין הל' רמב"ם וראה במשנה. – א לז, סנהדרין

ה"ג.
סקל"ג.24) הוספות כש"ט
סע"ג.25) ב, או"ת
ראשו 26) על לו דלוק "נר שלפנ"ז לכך נוסף – ב. ל, נדה

כולה". התורה כל אותו ומלמדין כו'
ואילך.27) מח ע' התניא לספר והערות קיצורים
מלשון 28) – השביעי חודש תשרי, לחודש מהשייכות להעיר

חודש  נעשה ועי"ז מברכו, בעצמו שהקב"ה מכיון שובע,
(כדברי  השנה" כל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע "המשובע
ורבו  ממורו ששמע הזקן רבינו תורת אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק

אלול). כ"ה יום" "היום – הבעש"ט ורבו מורו בשם הה"מ
וש"נ.29) ג. פג, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה טז. כב, וירא
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אחר  השחר:ובסגנון בברכות מישראל ואחד אחד כל שאומר כפי - קצת

עילאה' 'טהירו בבחינת שהיא כפי הנשמה על קאי היא", "טהורה - היא" טהורה  בי שנתת ,30"נשמה
היא"). ("טהורה עילאה' 'טהירו לבחינת הנשמה ניתנה שמשם הבחינה בי", "נתת - מזה ולמעלה

לעולם  והירידה ההשתלשלות על דקאי בי", נפחתה אתה יצרתה, אתה בראתה, "אתה ואחרֿכך
העשיה. לעולם עד יצירה, הבריאה,

בי" "נתת מבחינת גם יותר נעלה ענין שזהו בקרבי", משמרה "אתה - למטה ירידתה לאחרי ,31ודוקא
כידוע  "אתה", ממש, עצמותו בחינת 32בחינת על רק שייך לאמיתתו נוכח) (לשון ד"אתה" שהענין

יתברך  .33עצמותו

ש" אלא עוד, ("אתה"),iaxwaמשמרה`dzולא ממש עצמותו בחינת אודות שמדובר שאף היינו, ,"
ממש. בפנימיות אלא כו'), הנשמה ושורש  מזל (כמו מקיף בבחינת רק  לא ד"בקרבי", באופן זה הרי 

וחלקו  הבהמית ונפש בגוף דוקא, למטה עבודתה עלֿידי שנפעל העילוי גודל מצד - הדבר וטעם
אחת, הקשבה "קשב", של מצב יהיה ב"פזר" שגם כאמור, הקב"ה, של אחדותו בהם גם להחדיר בעולם,

ה'". את "ליראה

Â."הקהל" בענין הפעולה להמשך בנוגע - לעיל האמור מכל וההוראה .

ובהקדמה:

יכולים  בוודאי הרי, - ל"הקהל" בנוגע מיוחדת הדגשה ראו לא נשיאינו רבותינו שאצל אףֿעלֿפי
בחודש  ובפרט "הקהל", בשנות שנאמרו וכו' בשיחות בלבד) מרמזים יותר גם (ואולי רמזים למצוא

כו'. הסוכות בחג תשרי,

ידועה  לזה, בשביל 34ונוסף התניא בספר כו' פירושים לומר שיכולים נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הוראת
מכיון  "הקהל", בענין ל'שטורעם' בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה שמים, ביראת והוראה לימוד של תועלת

כפ  ה'", את ב"ליראה תועלת בזה רב"שיש "מעשה - במוחש שרואים שבדבר.35י התועלת גודל -

כו'. פעולתה פועלת בוודאי אלא לאיבוד", הולכת לא חסידית ש"אימרה הידוע מהפתגם גם ולהעיר
לזה מקור לומר "הלא dxezaויש סלע"36- יפוצץ וכפטיש ה' נאום כאש  דברי .37כה

"הקהל" מצות קיימו שבו הזמן הסוכות, חג בלילות ובמיוחד - לפניֿזה בארוכה דובר לכך, ובהתאם
והן  כו', כחותיו לפרטי ביחס לעצמו, בנוגע הן "הקהל", בענין לפעול צריך ואחד אחד שכל – כפשוטה
במשפחתו  אב בכיתתו, ומחנך מורה בקהילתו, רב בסביבתו, 'מלך' שהוא ואחד אחד שכל להזולת, בנוגע

ה'". את "ליראה שמים, ויראת תורה בעניני ויעוררם עליהם, השפעה לו שיש אלו את יקהיל וכו',

כחן" לפי אלא כו' מבקש ו"איני ואחת, אחד לכל שייך זה שענין ואחת 38וכמודגש אחד שלכל מכיון ,
בענין  לעסוק התחילו שכבר אלו במוחש שראו כפי - בזה שיצליחו ובוודאי לכך, הדרושים הכחות ישנם
בענינים  עסקו שכאשר חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת הפעולות שאר בתוככי "הקהל",

כו'. רבה הצלחה נחלו דורנו, נשיא הוראות עלֿפי אלו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ובכ"מ.30) דברים. ר"פ א. מז, בחוקותי לקו"ת ראה
רע"ג.31) ל, שה"ש שם. דברים לקו"ת ראה
וש"נ.32) אתה. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
הרי 33) – אחרים ענינים על "אתה" התואר שאומרים ומה

שבהם. העצמות בחי' מצד זה
ע'34) ח"ב שלו אג"ק .(88 (ע' בסופו החיים עץ קונטרס

תשכ.
וש"נ.35) א כא, שבת
כט.36) כג, ירמי'
ט)37) ו, (וארא התורה על רש"י בפירוש גם שהובא ולהעיר,

כה  הלא שנאמר תדרש, "והדרשה – שבתורה לדרשות בנוגע
אף  ניצוצות", לכמה מתחלק סלע יפוצץ וכפטיש . . כאש דברי
מדברי  גם ולהעיר מקרא". של "פשוטו הוא רש"י שפירוש
"ענינים  ישנם התורה על רש"י שבפירוש א) (קפא, השל"ה
היינו, שבט), כ"ט יום" ("היום תורה" של "יינה מופלאים",
החידוש  – ואדרבה כו', והסוד הרמז לחלק גם השייכים ענינים

אלו ענינים באים רש"י שבפירוש הפשט,zehytaהוא בדרך ,
מקרא. של פשוטו

ג.38) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
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אודות לעורר יש בשמחתֿתורה, בעמדנו dlertdולכן, jynd ההמשך מצד הן - "הקהל" בעניני
ד" שני (יוםֿטוב הסוכות חג ימי "ipinyלשבעת וגם "רגל iriyzעצרת", היותו מצד והן ב), סעיף כנ"ל ,"

לענין עצמו ywבפני x"ft""a מעלין" עוז, וביתר שאת ביתר - ואדרבה ג), סעיף כנ"ל ד"הקהל", (התוכן
היומ  החומש בשיעור גם כמודגש ישראל"בקודש", כל ו"לעיני ישראל", "אשריך ישראל, לכל ברכות - י

ב). סעיף (כנ"ל

.Ê:לשמחתֿתורה בנוגע הענין בהדגשת להוסיף ויש

ובכל  לבית, מבית פרטיים, בבתים ומסבבים הולכים היו שבשמחתֿתורה ישראל בקהילות המנהג ידוע
כו'. לריקוד עד שמח, ניגון ומנגנים כו', מזונות מיני טועמים 'לחיים', אומרים היו בית

ד"פזר", באופן היא לבית מבית ההליכה שכן, - קש"ב" ד"פז"ר הענין תוכן מודגש שבזה לומר, ויש
אחד, לענין כולם את מאחדים זה, עם וביחד מפוזרין", תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל

שמחתֿתורה. לענין - אחת הקשבה "קשב",

ישראל. של אחדותם - "הקהל" לענין שמחתֿתורה ושייכות קשר ביותר מודגש זה שבמנהג ונמצא,

בצורה  אלא הענין, בעצם נשתנה לא - ממש בפועל זה מנהג רואים שלא אלו בימינו שגם ולהעיר,
כולם  באים הפרטיים, לבתים ללכת שבמקום - שונה בצורה אלא כיום, גם ישנו זה שענין כלומר, בלבד,
בנידוןֿדידן, ובפרט וביתֿמדרש, ביתֿכנסת קדוש, מקום אחד, למקום - והטף" והנשים "האנשים -
יחדיו, כולם התורה בשמחת ושמחים דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של  וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת

ממש. כפשוטו ד"הקהל" באופן

Á האמיתי ה"הקהל" וזירוז בקירוב יתווסף "הקהל", בענין ועבודתינו" "מעשינו שעלֿידי ויהיֿרצון .
ישראל"" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם הנה""39- ישובו גדול "קהל ,40.

- ו"הקהל" מפוזרין" כו' ויחיד יחיד "כל קש"ב", ד"פז"ר הקצוות שני מודגשים כאן שגם ולהעיר,
צורך  יש שלכן מפוזרין", כו' ויחיד יחיד "כל של במצב שייכת ("תלוקטו") הליקוט פעולת שהרי,

גדול". "קהל - "הקהל" - אחת מציאות מהם עושים ואז אחד", לאחד ב"תלוקטו

"מפוזרין" של ממצב רק לא הוא אחד" לאחד ד"תלוקטו שהענין גם zeilrnl41`ולהוסיף, אלא ,
"מפוזרין" של על zerixbl`ממצב קאי ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ד"ואתם הכתוב פשטות שהרי -

ueaiwzeielb"האומות לבין ד"פיזרן המצב תמורת לגריעותא.42, "מפוזרין" ,

"תלוקטו": הלשון בדיוק מרומז זה שענין לומר, ויש

שתים" או אחת קצירה בשעת הנושרים "שבלים "לקט", מלשון גם הוא לאחרי 43"תלוקטו" כלומר, ,
בנוגע  גם מובן ומזה כו', שנושרים שבלים עדיין ישנם לקצירה, עד כו' וזריעה חרישה העבודה, כל גמר

כו'. הענינים לרוחניות

אשר  הקב"ה, עלֿידי גו', אחד" לאחד ד"תלוקטו הענין נעשה - כזה ירוד במצב גם ואףֿעלֿפיֿכן,
אחד  לאחד תלוקטו ("ואתם ה'לקט' את לוקח בנידוןֿדידן הרי ל'עני', שייך כפשוטו ש'לקט' היות עם

ישראל") lecbבני ikd xiyrd.הקב"ה -

("תלוקטו" גלויות קיבוץ שהרי - דוקא ל'עני' ה'לקט' שייכות מודגשת בנידוןֿדידן שגם להוסיף, ויש
" צדקנו, משיח עלֿידי נעשה חמור)"iprגו') על .44(ורוכב
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יב.39) כז, ישעי'
ז.40) לא, ירמי'
ס"גֿד.41) כנ"ל בדד", בטח ישראל "וישכון כבפסוק
ויחיד42) יחיד ד"כל המצב ezp`zהיפך zgze eptb zgz yi`

מפוזרין".
עניים 43) מתנות הל' רמב"ם וראה טו. יט, קדושים פירש"י
רפ"ד.

ט.44) ט, זכרי'
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יותר: ובעומק

הוא - הוא elk`n'לקט' שכן לומר, ויש ויתקיים". יחיה ואזי כבשרו, ובשר "דם שנעשה העני, של
צדקנו, משיח של וחיות מזון נעשה ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ד"ואתם שה'לקט' בנידוןֿדידן, גם

של וחיות מזון מזה, כביכול.d"awdויתירה ,

רז"ל  מאמר – לדבר משה45דוגמא למשה, הקב"ה לו לכל dfÎjxcÎlreבדברך".ipziigdש"אמר בנוגע
עליוֿהשלום  רבינו משה מנשמת ניצוץ בו שיש - מישראל ואחד "החייתני",46אחד ענין נעשה שעלֿידו -

כביכול.

גם  להיות צריכה מישראל, ואחד אחד שבכל שבקרבו משה ניצוץ שמצד - נוסף לענין באים ומזה
"הקהל": פעולת

נאמר  רבינו של 47למשה שליחותו כלומר, ממצרים", ישראל בני עמי את והוצא גו' ואשלחך "לכה
מצרים  מגלות אחד" לאחד ד"תלוקטו הענין את לפעול היתה רבינו .48משה

ד"תלוקטו  השליחות עליו גם מוטלת - רבינו משה של ניצוץ יש מישראל ואחד אחד שלכל ומכיון
ה'", את "ליראה ומעוררם עליהם השפעה לו שיש אלו את שמקהיל עלֿידיֿזה ישראל", בני אחד לאחד
בגאולה  ממש, כפשוטו ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ל"ואתם קרובה הכנה נעשית זו פעולה אשר

והשלימה. האמיתית

Ë קהל" ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ל"ואתם באים ה"הקהל" שמפעולות - לנו" תהיה ו"כן .
הנה". ישובו גדול

לירושלים  הקדושה, לארצנו צדקנו, משיח פני לקבלת רוקדים ומיד, תיכף ממש, שבקרוב - ובפשטות
ואחד  אחד  כל שאצל מכיון הקדשים, לקודש גם - לומר ויש המקדש, לבית הקודש, להר הקודש, עיר

בקרבי" "אתה.. ממש, יתברך עצמותו גילוי יהיה .49מישראל

- שבדומם דומם לבחינת עד כולו, העולם בכל ומאיר חודר יתברך עצמותו שגילוי אלא עוד, ולא
דירה". טאנצנ'דיקע "א - לבב וטוב שמחה ומתוך בתחתונים, יתברך לו דירה

המקום  עיכבן ש"לא באופן ממש, ומיד תיכף וכאמור, טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל - והעיקר
עין" .50כהרף

***

.È וש לשמיניֿעצרת "הקהל" מצות שייכות אודות לעיל להמדובר שענין בהמשך כשם הרי מחתֿתורה,
לשמיניֿעצרת  "הקהל" שייכות שגם מובן, פרטים, ופרטי הפרטים בכל החודר באופן הוא "הקהל"

כדלקמן. ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת עניני בפרטי מודגשת להיות צריכה ושמחתֿתורה

היומי  החומש בשיעור גם מודגש כו') הפרטים בכל לחדור (שצריך זה שענין - ובהקדמה
בשמיניֿעצרת:

רגלו" בשמן "וטובל - אשר לשבט משה ברכת נכללת בשמיניֿעצרת החומש .51בשיעור

כידוע  - לשמיניֿעצרת ('עסענץ').52והשייכות 'שמן' מלשון גם הוא ששמיניֿעצרת
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סע"א.45) לב, ברכות
רפמ"ב.46) תניא ראה
יו"ד.47) ג, שמות
באמרו 48) זו, שליחות לקבל משה סירב שבתחילה ולהעיר,

להיות  . . לשלוח שתרצה אחר "ביד תשלח", ביד נא "שלח
לפעול  שרצה היינו, ובפירש"י), יג ד, (שמות לעתיד" גואלם
אחרי' שאין גאולה השלימות, בתכלית תהי' מצרים שגאולת

ואכ"מ. גלות.
לעתידֿלבוא 49) שהרי – ד"משמרה" בהענין צורך ללא

כו'. הבלתיֿרצויים הענינים כל יבטלו
מא.50) יב, בא ופירש"י מכילתא
כד.51) לג,
(52.337 ס"ע חי"ז בלקו"ש בהנסמן ראה
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בכל  גם) אלא ה'ראש', בדרגת רק (לא חודר ה"שמן" שענין - הוא רגלו" בשמן ד"טובל התוכן והרי
זאת, עוד אלא לרגל, עד מגיע שה"שמן" בלבד זו ולא הרגל, דרגת תחתונה, הכי לדרגה עד הדרגות,

רגלו". בשמן "טובל בשמן, טובלת שה"רגל"

רק  לא כלומר, השבוע, בימי ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת קביעות על גם להתעכב יש לכך, ובהתאם
את  למצוא - זו בשנה המיוחד הפרטי הענין על גם אלא ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת ענין כללות על

ד"הקהל". הענין לתוכן והשייכות הקשר

.‡È המיוחד אשר הששי, וביום החמישי ביום - היא זו בשנה ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת קביעות
' עושים יוםֿטוב שבערב - הוא כזו oiliyaz'שבקביעות aexir בחמישי להיות שחלו טובים' 'ימים "שני :

יוםֿטוב" ערב שהוא רביעי מיום תבשילין עירוב מערבין שבת, ובערב .53בשבת

בזה: והענין

שלא  אצלו שמור זה תבשיל ויהיה יוםֿטוב מערב אחד תבשיל "שיבשל - הוא תבשילין' 'עירוב תוכן
השבת" צרכי כל ועשה שתיקן לאחר עד יאכלנו ולא הש 54יאבדנו צרכי ביוםֿטוב להכין לו מותר ואז בת ,

מיומא  צרכנא, כל ולמעבד ולתקנא שרגא ולאדלוקי ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא שרא יהא "בדין -
לשבתא" .55טבא

לשבת  שההכנה (ערב 56ונמצא, ימים שלושה במשך הרביעי), (יום יוםֿטוב מערב כבר מתחילה
חזקה" הוי זימני "בתלת - יוםֿטוב) ימי ושני .57יוםֿטוב,

ענין מודגש zellkzddeובזה zecg`d שכבר מכיון - השבת ויום יוםֿטוב ימי שני יוםֿטוב, ערב של
צרכיaxrב  רק לא ישנם צרכיaehÎmeiיוםֿטוב גם אלא ,zayd יש" שהרי השבת, יום של לסיומו עד ,

עד העירוב) של (הפת עליו לבצוע שלא ziyilyנוהגין dcerq"שבת .58של

למרות zebxcdכלומר, iwelig ממש חול יום הוא יוםֿטוב ערב – ושבת יוםֿטוב יוםֿטוב, ערב שבין
המלאכות  בכל נפש,59שמותר אוכל מלאכת מלבד במלאכה, ואסור קודש", "מקרא הוא יוםֿטוב ,

נפש  אוכל במלאכת גם אסור יוםֿטוב 60ושבתֿקודש שבערב באופן ומתכללים מתאחדים מכלֿמקום -
שבת  צרכי גם אלא יוםֿטוב, צרכי  רק לא המוכן מן כבר .61ישנם

ד"לאפויי  הענינים פרטי שהרי - והטף" והנשים "האנשים מישראל, ואחת אחד לכל שייך זה וענין
לאכילה  בנוגע הן קטן, ועד  למגדול מישראל, ואחת אחד כל צרכי הם כו'" שרגא ולאדלוקי כו' ולבשולי

לאור  בנוגע והן הצרכים.62ושתיה, לשאר בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

ועוד: זאת

הזאת" בעיר הדרים ישראל ולכל לנא וכו' שרא יהא "בדין אומרים תבשילין' 'עירוב כלומר,63בנוסח ,
מודגשת תבשילין' 'עירוב l`xyiבפעולת ly mzecg` עירובו את מזכה אלא לעצמו, רק לא (שמערב

ד"הקהל". הענין תוכן ובדוגמת עלֿדרך – הזאת") בעיר הדרים ישראל "לכל
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סכ"א.53) סתקכ"ז יו"ט הל' או"ח אדה"ז שו"ע
ס"א.54) שם
ס"ה.55) שם
(איוב 56) תכסוף" ידיך "למעשה – ישראל של עבודתם ע"י

ועוד). ואילך. ב כט, של"ה וראה טו. יד,
וש"נ.57) רע"ב. קו, ב"מ
סכ"ה.58) שם אדה"ז שו"ע
חוה"מ)59) הוא שמע"צ שערב (כבנדו"ד, מועד של חולו וגם

(רמב"ם האבד בדבר מלאכה בעשיית מותר רפ"ז).– יו"ט הל'
לסיומו 60) עד השבת, יום בקדושת העילויים פרטי גם כולל

"רעוא  – השבת דקדושת השלימות תכלית – השבת יום של
דרעוין".
צרכי 61) רק מכינים יו"ט שבערב – ישראל בארץ משא"כ

העילוי  אפילו בו שאין (אסרוֿחג, חול יום הוא ששי ויום היו"ט,
כו'. בפ"ע ענין שבת, ערב מועד), של דחולו

שבין 62) בחילוק ומבחינה יודעת קטנה ילדה שגם ולהעיר,
כו') שמן או נר אותו נראה שבחיצוניות (אע"פ  שבת לנר יו"ט נר
של  "נר או יוםֿטוב", של "נר הברכה: בנוסח גם כמודגש –

שבתֿקודש".
ס"כ.63) שם אדה"ז שו"ע



g"nyz'dיח (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

·È והריקודים השמחה באופן המודגש - ישראל של באחדותם נוסף לענין באים ומכאן .
בשמחתֿתורה:

עם  הוא הריקוד שהרי התורה, בלימוד וההשגה ההבנה מצד לא - היא בשמחתֿתורה השמחה
השמחה  אלא הספרֿתורה, מן וללמוד לקרוא שייך שלא באופן במעיל, ומכוסה באבנט החגור ספרֿתורה

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בשיחותיו (כמבואר התורה של מציאותה בעצם - לאופן 64היא בנוגע
בשמחה" היום "מצות - בשמחתֿתורה השמחה ).65עבודת

הם ישראל כל - זה ynnובענין deya,התורה בלימוד והשגה בהבנה אלא אינם הדרגות חילוקי כי ,
בשוה. ישראל כל אצל היא - בשמחתֿתורה השמחה היא זה שעל - לתורה העצמית שייכותם אבל

"הקהל". ענין תוכן - ישראל של אחדותם מודגשת בשמחתֿתורה וריקודים בשמחה שגם ונמצא,

‚È:יותר בעומק - בשמחתֿתורה השמחה מעלת בביאור להוסיף ויש .

בעושיו" ישראל "ישמח - היא שמחתנו" ב"זמן ישראל של שמחתם שישראל 66כללות כלומר, ,
של  בתורתו ישראל של שמחתם - היא בשמחתֿתורה הפרטית השמחה ועלֿפיֿזה, בהקב"ה. שמחים

בתורה. שמחים שישראל היינו, הקב"ה,

משמחים  שישראל עלֿידיֿזה עצמה, התורה של שמחתה - בשמחתֿתורה יותר נעלה ענין ישנו אמנם,
התורה  .67את

פלא: זה וראה

'פנים  בתורה שמגלה היינו, בתורה, חידוש אמירת עלֿידי אינה - התורה את משמח שיהודי השמחה
שמחה  של ענין נעשה שעלֿידיֿזה שהוא 68חדשות', (כפי הספרֿתורה את שלוקח עלֿידיֿזה אלא ,

היהודי, של השמחה שגודל היינו, ורוקדת. שמחה התורה גם שעלֿידיֿזה עמו, ומרקד במעיל) מכוסה
חדשות' 'פנים נעשה בעצמו שמגלה 69שהוא עלֿידיֿזה מהשמחה יותר עור בתורה, שמחה תוספת פועל ,

בתורה. (חידוש) חדשות' 'פנים

בעצמו, לרקוד יכול ואינו הקודש, בארון מונח שהספרֿתורה – קטן ילד גם שרואה כפי - ובפשטות
ומוסר  הספרֿתורה את מוציא אחר שמישהו (או הספרֿתורה את ולוקח הקודש לארון ניגש שיהודי עד

שעלֿידיֿזה עמו, ורוקד dxezÎxtqdלו) mb cwex דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ובלשונו שיהודי 70, -
ה" שיהודי milbx"נעשה עלֿידיֿזה אלא בעצמו, לרקוד יכול אינו שהספרֿתורה כאמור, הספרֿתורה, של

עמו. ומרקד נושאו

מהתורה, גם למעלה ששרשם ישראל של העצמית מעלתם מתגלה שבשמחתֿתורה – הענין ונקודת
אצל  היא - מהתורה גם שלמעלה ישראל של העצמית מעלתם והרי, בתורה. שמחה ישראל פועלים ולכן

בשוה. ישראל כל

„È העיקר הוא והמעשה .71:

והריקודים  השמחה מעלת גודל אודות ולהדגיש לעורר יש - 'הקפות' לפני שמחתֿתורה בליל בעמדנו
חג  ימי שבעת משמחת יותר ביותר, גדולה שמחה להיות שצריכה ה'הקפות', בעת הספרֿתורה עם

והגבלה. ממדידה שלמעלה לשמחה עד שמיניֿעצרת, משמחת ויותר הסוכות.
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רנט 64) ע' מלוקט (סה"מ תשל"ח שמח"ת לה"ע ד"ה ראה
וש"נ. ואילך).

(65.58 ע' תש"ה 8 ע' ריש תש"ג סה"ש ראה
ד 66) פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה ב. קמט, תהלים
ואילך.
בלקו"ש 67) (נסמן ועוד עטר"ת שמח"ת ענין להבין ד"ה

.(168 ע' חי"ד
ס"ז.68) ס"ב סימן אה"ע טושו"ע ראה
ס"בֿג.69) הסוכות דחג ב' ליל שיחת גם ראה
(70.36 ע' תש"ד סה"ש
מי"ז.71) פ"א אבות
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אותו  שמכריחים בגלל שרוקד באופן יהיו לא והריקודים שהשמחה לשלול צריך שאין ופשיטא,
גודל" בצד "עקב כו', ובמתינות בנחת רוקד ובליתֿברירה הטוב 72לרקוד, מרצונו ורוקד ששמח כיֿאם ,73,

הגמרא  ובלשון חובתו, ידי לצאת שרוצה רק לא - גופא מה 74ובזה (למדוני ואעשנה" חובתי מה "פרוש
ממדידה  שלמעלה לשמחה עד כו', והתלהבות חיות מתוך וריקודים שמחה כיֿאם ואעשה), לעשות עלי

ממש. העצם שמצד שמחה כו', והשגה הבנה של והגבלה ממדידה למעלה - כולל והגבלה,

התינוק" זה לדעת מתפלל "אני - לתפילה בנוגע - הידוע לעצמותו 75ובלשון היא התינוק של שכוונתו ,
הקב"ה" המלכים מלכי מלך לפני עומד, אתה מי לפני "דע ממש, אלא 76ומהותו כו'", עליו ש"ניצב .

כו'" ולב כליות ד"בוחן הענין על אינה ההדגשה ענין77שבנידוןֿדידן, על אלא ,dgnyd באופן רק ולא ,
ברעדה" והגבלה.78ד"גילו ממדידה שלמעלה לשמחה עד ממש, גלויה שמחה אלא ,

ÂË.צדקנו משיח פני לקבלת לרקוד ומיד תיכף נזכה ב'הקפות' והריקודים שמהשמחה ויהיֿרצון .

השבת  ליום ההכנה הדגשת תבשילין', 'עירוב עשו יוםֿטוב שבערב כאמור, זו, שנה בקביעות ובפרט
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום -79.

שבת  שכולו "יום שהרי - יותר נעלית שלימות של לדרגה כו' הבנה של ענין יהיה אז שגם ולהעיר,
חרוב" "תרי או חרוב" "חד ארוך, זמן משך הוא בקדושה 80כו'" עליות ריבוי יהיו זה זמן במשך אשר ,

כו'.81גופא  יותר נעלית לדרגה הכנה נעשית דרגה שכל כך, ,

שבאי  - האמיתית והעיקר בגאולה העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום וריקוד שמחה מתוך ם
הקודש  עיר בירושלים הקדושה, בארצנו פניו לקבל שרוקדים כאמור, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

ממש. בימינו במהרה ובביתֿהמקדש,

***

ÊË בו שנוסף אלא הסוכות, חג ימי לשבעת בהמשך בא ששמיניֿעצרת אֿב) (סעיפים לעיל נתבאר .
ימי  לשבעת בהמשך להיותו "תשיעי", בשם שנקרא לשמחתֿתורה, בנוגע ועלֿדרךֿזה יותר, נעלה ענין

שמיניֿעצרת. לגבי אפילו יותר נעלה ענין בו שנוסף אלא ושמיניֿעצרת, הסוכות חג

ובהקדמה: תורה'. שב'לקוטי החסידות בדרושי גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש

תורה'82ידוע  ב'לקוטי הזקן רבינו הכוונה 83שמאמרי אם עיון, וצריך מאמרים. אלפיים מבין נבחרו
באופן  גם להיות יכול ולכן כו', הריבוי גודל את להדגיש שהכוונה או אלפיים, של מדוייק למספר

וכו'. מיוחדת ובכוונה הדיוק בתכלית היתה המאמרים בחירת הרי אופן, ובכל לתושיה". ד"כפלים

פלא: דבר רואים תורה' שב'לקוטי הסוכות חג בדרושי והנה,

"דרושים - היא zxvrÎipinyeה'כותרת' zekeql המאמר לזה, ונוסף ביחד. ושמיניֿעצרת סוכות כלומר, ,"
ביום "כתיב - התחלתו גו', בששון" מים "ושאבתם דיבורֿהמתחיל zxvrהראשון ,ipinyd."לכם תהיה
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גודל":72) בצד ל"עקב בנוגע העניניםֿאופנים מב' להעיר
הרוח"ililyענין גסי . . כמו . . גודל בצד עקב יהלך "לא –

גם  וראה וש"נ. ב. סב, שבת וראה ה"ח. פ"ה דעות הל' (רמב"ם
וענין  ובפירש"י), ב כב, מהלכים iaeigסוטה שהיו . . "כהנים –

ברכות  (ירושלמי עקב" אצל וגודל גודל בצד עקב המזבח) (על
ואכ"מ. ה"א). פ"א

הרצון73) ישנו אותו" "כופין כאשר שגם iniptdואף
izin`de כפס"ד) כו'" המצוות כל את לעשות . . מישראל "להיות

בנוגע הרי – ספ"ב) גירושין בהל' שאינה dgnylהרמב"ם ,
אלא רצוןielibaשייכת של באופן צ"ל ,ielb.דוקא

רע"ב.74) כב, סוטה
מצות 75) שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפלה

רע"א.76) לג, ב. כח, ברכות ראה
רפמ"א.77) תניא
יא.78) ב, תהלים
בסופה.79) תמיד
א.80) לא, ר"ה
סוסכ"ו.81) אגה"ק ראה
אד"א.82) י"ד יום" "היום
המלכות 83) גזירת שמפני אלא אור', 'תורה דספר שני חלק

להדפיס  וכשעמדו הראשון, החלק לאחרי ההדפסה נפסקה כו'
בארוכה  (כמסופר תורה' 'לקוטי בשם קראוהו השני, החלק
ס"ע  ח"ד שלו אג"ק – אדמו"ר מו"ח כ"ק של הידוע במכתבו

וש"נ). ואילך. תקס
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שונים  בפסוקים שהתחילו דרושים וכמה כמה היו שבוודאי הסוכות, חג דרושי מכל מעניני 84כלומר,
ענין את לבאר שמתחיל דרוש דוקא נבחר - הסוכות דוקא.zxvrÎipinyחג

לשמיניֿעצרת, הסוכות חג שבין והשייכות הקשר ביותר מודגש החסידות שבתורת רואים ומכאן
הסוכות  חג דרושי שהתחלת זאת, עוד אלא הסוכות, לחג בהמשך בא ששמיניֿעצרת בלבד זו לא היינו,

חגֿהסוכות. ושלימות וחותם סיום - שמיניֿעצרת בענין היא

ÊÈ'ה'אושפיזין בענין גם להתבטא צריך בשמיניֿעצרת הסוכות חג של שההמשך מובן עלֿפיֿזה .85:

בזוהר  ומפורסמים הידועים ה'אושפיזין' 'אושפיזין': שבעה ישנם הסוכות חג ימי אברהם,86בשבעת -
החסידיים  וה'אושפיזין' ודוד, יוסף אהרן, משה, יעקב, הזקן,87יצחק, אדמו"ר המגיד, הבעלֿשםֿטוב, -

נשמתוֿעדן. מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר צדק', ה'צמח האמצעי, אדמו"ר

גם  מתבטא זה שהמשך מסתבר, הסוכות, חג ימי לשבעת שמיניֿעצרת המשך אודות האמור ועלֿפי
- שבזוהר ל'אושפיזין' בנוגע ה'אושפיזין': jlndבענין dnly ובנוגע המלך), דוד של (ההמשך

- החסידיים epxecל'אושפיזין' `iyp x"enc` g"en w"k.(נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר של (ההמשך

בנוגע  גם הוא שכן מובן, הסוכות, חג ימי שבעת לגבי עילוי נוסף שבשמיניֿעצרת כשם אמנם,
'בעלים'. של באופן אלא אורחים, שהם  ד'אושפיזין', באופן זה אין שבשמיניֿעצרת – ל'אושפיזין'

יוצאים  הסוכות שבחג לשמיניֿעצרת, הסוכות חג שבין החילוק ובדוגמת עלֿדרך – הביאור ונקודת
ענין  מודגש הסוכות בחג ולכן קבע, דירת ל'בית', נכנסים ובשמיניֿעצרת עראי, דירת ל'סוכה',
לא  - הקביעות ענין מודגש בשמיניֿעצרת ואילו עראי, של באופן שבאים אורחים בדוגמת ה'אושפיזין',

'בעלים'. אלא 'אושפיזין'

דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק המלך שלמה אצל גם מודגש זה וענין

שבנה - המלך מתהלךycwndÎziaשלמה ד"ואהיה באופן רק לא ,lde`a"88 באופן אלא עראי, דירת ,
קבע. דירת של

תמימים' 'תומכי ישיבת של פועל' 'מנהל – אדמו"ר מו"ח והפצת 89וכ"ק לימוד ענין נתחדש שבה ,
של באופן חוצה, zeriaweהמעיינות zeayiizd בית ד"מלחמת הנצחון לשלימות עד קבע, דירת בבחינת ,

ואמן" ד"אמן באופן משיחך", עקבות חרפו "אשר אלו את לבטל .90דוד"

ÁÈהיום הוא ששמחתֿתורה האמור עלֿפי והנה, .iriyzd הסוכות חג ימי לשבעת בהמשך ,
ה'אושפיזין' לענין בנוגע גם הדבר להתבטא צריך - יותר עוד נעלה ובאופן .91ושמיניֿעצרת,

- כולה התורה כל את וחותמים מסיימים שבה בשמחתֿתורה, התורה בקריאת – הביאור ונקודת
"l`xyi lk ipirl."

מעלת  גם שנוספה ולאחרי הסוכות, חג ימי שבעת במשך ה'אושפיזין' ענין שישנו לאחרי כלומר,
ד" באופן נעשה זה הרי - בשמיניֿעצרת ד'בעלים' l`xyiהקביעות lk ipirl.בשמחתֿתורה "

ËÈ:החסידיים ה'אושפיזין' של ענינם לכללות בנוגע תמיהה בהקדים ויובן .

שאמר  אביו, בשם דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפרסם נתגלה החסידיים ה'אושפיזין' ענין
יושב  כאן הבעלֿשםֿטוב, יושב כאן ואמר: באצבע שהורה אלא עוד ולא חסידיים, 'אושפיזין' גם שיש
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(כלשון 84) "ּפאסּפארט" כמו אלא אינה הדרוש שתחילת ַָאף
כו'. עיקרי ענין גם זה הרי הידוע),

פ"ח.85) ח"ג הישועה מעייני גם ראה – לקמן בהבא
ועוד.86) ב. קג, ח"ג
ועוד.87) ותש"ג. תרצ"ז דחגה"ס א' ליל שיחת
(ג).88) טז פ"א, שהש"ר וראה ו. ז, ש"ב
ט"ו 89) – להתייסדותה שנה תשעים מלאו זו שבשנה להעיר,

תרנ"ז. אלול

תשפז,90) ח"ד (לקו"ד תרס"א שמח"ת שיחת בארוכה ראה
ואילך). 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב

של 91) באופן חוצה המעיינות דהפצת העילוי שגם להעיר
פועל' שה'מנהל תמימים', 'תומכי ישיבת ע"י וקביעות התיישבות
'תומכי  השם שהרי לשמח"ת, גם שייך – לשמע"צ שייך שלה

ה'הקפות' בעת ניתן להקפת z"gnyaתמימים' ובשייכות בקשר ,
ואילך). כד ס"ע ח"א ("התמים" נא" הושיעה תמימים "תומך



כי g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

שלא  לאלו גם ה'חוזרים' עלֿידי ונתפרסם מעמד, באותו נוכחים שהיו אלו ששמעו כפי - וכו' המגיד
כו'. בדפוס לפרסום עד מעמד, באותו נוכחים היו

לפרסם יכולים כיצד elekולכאורה, mlerd lka,הבעלֿשםֿטוב הם: החסידיים ה'אושפיזין' ששבעת
נשמתוֿעדן  מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר צדק', ה'צמח האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד,

שישנם  בשעה בה בישראל?!- צדיקים ריבוי עוד

כידוע  הבעלֿשםֿטוב, תלמידי - לראש היו92ולכל 'בעל miyyשלבעלֿשםֿטוב גם כולל תלמידים,
כו' התלמידים מחשובי שהיה בנשיאות 93התולדות' מקומו את שמילא הבעלֿשםֿטוב, של בנו ובפרט ,

אחת  שנה .94במשך

כידוע  - המגיד הרב לתלמידי בנוגע ממספר 92ועלֿדרךֿזה כפול היה המגיד הרב של תלמידיו שמספר
תלמידים  ק"כ הבעלֿשםֿטוב, של שבתקופה 95תלמידיו מהאראדאק, מענדל מנחם רבי הרה"ק גם כולל ,

הזקן  רבינו נתמנה שאז הקודש, לארץ שנסע (עד בנשיאות המגיד הרב של מקומו את מילא הראשונה
וכידוע 96לנשיאות) כו'.97, מענדל מנחם לרבי שייך הנשיאות שענין הזקן רבינו שאמר מה 

הבעלֿשםֿטוב  תלמידי שמכל - כולו העולם בכל שיתפרסם ובאופן - ואומרים באים זה, כל ולאחרי
אחד: 'אושפיזא' רק cibnd,ישנו axd:אחד 'אושפיזא' רק ישנו המגיד הרב תלמידי owfdומכל epiax ושאר ,

במנין  הצדיקים שאר נימנים לא ומלבדם הזקן, רבינו של מקומו את שמילאו הרביים הם ה'אושפיזין'
ה'אושפיזין'?!

Îלחפש יש - בדבר והסברה ביאור למצוא כדי והנה, .dxeza גם הענינים, לכל פתרון מוצאים שבה ,
כמאמר  - העולם לעניני פרנסה 98בנוגע בעניני ולדוגמא: עלמא", וברא באורייתא "אם 99"אסתכל -

גשמיכם  ונתתי וגו' תלכו גו'"100בחוקותי בעניני101בעתם ,d`etx"לעולם רפואה מביאה "תורה -102,
כו'"103"חש  יעסוק בגרונו חש בתורה, יעסוק .104בראשו

התורה: השתלשלות בסדר הנ"ל דוגמת מצינו - לעניננו ובנוגע

ובפרטיות  וכו'". לזקנים ויהושע ליהושע, ומסרה מסיני, תורה קיבל "משה שנינו אבות, מסכת בריש
שבעלֿפה  "תורה החזקה': 'היד לספר הרמב"ם של בהקדמתו התורה, קבלת השתלשלות סדר נתבאר יותר
וזקנים  עליה.. וצווהו שבעלֿפה תורה מסר וליהושע.. זקנים.. לשבעים דינו בבית כולה רבינו משה למדה
לחיבור  עד דורות, ארבעים - לדור מדור ההשתלשלות סדר כל ומפרט והולך וכו'", מיהושע קיבלו רבים

אשי. רב עלֿידי הגמרא

היו דור שבכל אף dnkeכלומר, dnk השתלשלות בסדר מכלֿמקום התורה, את שקיבלו תלמידים
המקבל להיותו שנים), (או אחד מקבל אלא נזכר לא לדור מדור כו'.lkdשקיבל ixwirdהתורה

ל  דינו בבית כולה רבינו משה למדה שבעלֿפה "תורה הרמב"ם: בדברי mipwfוכמודגש miray,היינו ,"
" וממשיך, זקנים, לשבעים גם אלא ליהושע, רק לא לימד רבינו ryedieשמשה qgpite xfrl`e שלשתם
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ועוד.92) ואילך. 374 ס"ע ח"ה לקו"ש ראה
(93.100 ע' תש"ב .133 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
וש"נ.94) .23 ע' הה"מ התולדות ספר ראה
שנים 95) "פי – אליהו של תלמידו – באלישע מ"ש ע"ד

וש"נ. שם. לקו"ש וראה ט). ב, (מ"ב ברוחך"
ואילך.96) נב ע' אדה"ז התולדות ספר ראה
רא.97) ע' אדה"ז אג"ק ראה
רע"ב.98) קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
(99. . עולם מימות כזאת "ההיתה (סכ"ב) מאגה"ק להעיר

מנהג  להיות והאחרונים הראשונים ישראל חכמי ספרי מכל באחד
העולם  בעניני לעשות מה כדת גשמיות בעצה לשאול ותיקון
ואמוראים  כתנאים הראשונים ישראל חכמי לגדולי אף הגשמי

ואכ"מ. כו'",

כש"ט 100) (ראה הגשמיים הענינים כל – גשמיות מלשון גם
סרנ"ו). סר"ז.

בחוקותי.101) ר"פ
טו,102) בשלח פירש"י רע"ב. קס, זח"ג א. נד, עירובין ראה

כו.
שם.103) עירובין
המיחוש 104) סר ולא בתורה שעסקו היתכן השואלים ולאלו

בתורה  המיוחד לחלק כיוונו שלא היא, לכך הסיבה הרי – בראשם
שגם  אדם" התורה "זאת בענין כידוע הראש, (רפואת) עם הקשור
כו' האדם דאברי החילוקים ובדוגמת ע"ד חילוקים ישנם בתורה
המיוחד  לחלק מכוונים היו ואילו .(141 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה
בודאי  – האיברים לשאר בנוגע וכיו"ב הראש, עם הקשור בתורה

המיחוש. סר הי'



g"nyz'dכב (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

" ואףֿעלֿפיֿכן ופינחס, אלעזר גם נימנו יהושע עם שביחד היינו, רבינו", ממשה שהוא ryedileקיבלו
ecinlz רבינו משה הוא xqnשל כו' הכל שקיבל העיקרי שהמקבל היינו, עליה", וצווהו שבעלֿפה תורה

ryediומסרה מסיני תורה קיבל "משה - יהושע של שמו אלא במשנה נזכר לא ולכן ,ryedil."

צדיקים  וכמה כמה שישנם שאף - החסידות תורת השתלשלות לסדר בנוגע גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
הוא מהבעלֿשםֿטוב העיקרי המקבל מכלֿמקום המגיד, והרב מהבעלֿשםֿטוב cibndשקיבלו axd,דוקא

הוא המגיד מהרב העיקרי wec`והמקבל owfd epiax105 אלא החסידיים ה'אושפיזין' בין נימנו לא ולכן ,
תורת  השתלשלות סדר היה שעלֿידם – מקומו ממלאי והרביים הזקן, רבינו המגיד, הבעלֿשםֿטוב ,

ישראל. לכל החסידות

‡Î:להבין צריך עדיין אמנם, .

מקבל  אלא נמנה לא דור שבכל הדורות, ארבעים במשך התורה קבלת השתלשלות בסדר בשלמא
קבלת אודות מדובר - שנים) (או oiprdאחד eze` כולם שהרי המקבלים, בין פלוגתא כאן אין כלומר, ,

oiprdקיבלו eze`.'כו העיקרי המקבל שהוא אחד שישנו אלא ,

חסידות בין החילוק - המקבלים בין חילוק שישנו מכיון בנידוןֿדידן, (עלֿידי c"agמהֿשאיןֿכן
לחסידות הזקן) לקבוע z"bgרבינו יכולים כיצד - המגיד) והרב הבעלֿשםֿטוב תלמידי שאר (עלֿידי

חסידות  של רק (לא החסידיים ה'אושפיזין' הם הם וכו' הזקן ואדמו"ר המגיד הרב שהבעלֿשםֿטוב ,
ישראל? לכלל ביחס הכללית) החסידות של גם אלא חב"ד

·Î:בתורה דוגמא מצינו זה בענין שגם ובהקדמה, - בזה הביאור לומר ויש .

היו  הלכה שנפסקה שקודם - הלכה שנפסקה ולאחרי הלכה שנפסקה קודם בין חילוק שישנו מצינו
כשמואל  הלכה דשמואל ובאתרא כרב, הלכה דרב באתרא כך, או כך לנהוג אבל 106יכולים בזה, וכיוצא ,

ישראל. לכל פסקֿדין זה הרי מהם, כאחד הלכה שנפסקה לאחרי

תורתו  נתגלתה שעלֿידו האריז"ל, קבלת - התורה לפנימיות בנוגע גם דוגמתו שמצינו אלא עוד, ולא
יוחאי: בן שמעון רבי של

מהם  גם אשר כו', ביותר מעלתם שגדלה האריז"ל", "גורי הנקראים תלמידים, ריבוי היו להאריז"ל
הענינים  אודות החסידות בתורת להמבואר יסודות שנעשו האריז"ל, מתורת ענינים וכמה כמה קיבלו

חיים' ב'עץ מזה נמצא שלא ֿ פי אףֿעל כו', הצמצום .107שלפני

זאת  לגלות החל זלה"ה מורי אשר היום מן "דע ז"ל: ויטאל חיים רבי אזהרת ידועה ואףֿעלֿפיֿכן,
ז"ל, שמו על קונטרסים באיזה כתוב תמצא אשר וכל אחד, רגע אפילו ידו מתוך ידי זזה לא החכמה,
תוספת  איזה בהם יש ואם דבריו, הבינו לא כי הוא גמור טעות הזה, בספר שכתבתי מה מנגד ויהיה
מורי  בשם הנכתבים קונטרסים בשום תסתכל אל אליו.. בקבע לבך תשת אל זה, ספרינו עם חולק שאינו
שנמסרה  כפי האריז"ל קבלת על אלא לסמוך שאין כלומר, הזה", בספר לך שכתבנו במה זולתי זלה"ה

ז"ל. ויטאל חיים רבי תלמידו עלֿידי 

‚Î:החסידות לתורת בנוגע גם דוגמתו לבאר יש עלֿפיֿזה .

תורת  השתלשלות סדר הרי ופשטיה, נהרא נהרא חג"ת, לחסידות חב"ד חסידות שבין החילוק למרות
וכו'. הזקן לרבינו המגיד ומהרב המגיד, לרב מהבעלֿשםֿטוב שנמסרה באופן הוא בכללותה החסידות

לשתי  מקום היה ההלכה פסק שלפני אף ההלכה, פסק שלאחרי לשינוי בנוגע לעיל האמור ועלֿדרך
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו אחת.108הדעות, כדעה היא ההלכה שאףֿעלֿפיֿכן אלא ,
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רלוי"צ 105) הרה"צ שאמר הידוע מהפתגם גם להעיר
קערה, מאותה אכלנו המגיד) תלמידי (כל כולנו מבארדיטשוב:
ע"ש  הזקן, לרבינו קוראים המגיד תלמידי היו (כך 'הליטאי' אבל

את אכל מליטא) xgaend.(47מוצאו ע' שלום תורת (סה"ש

ב.106) יט, שבת ראה
בהר 107) אוה"ת סע"א. כז, שה"ש לקו"ת לדוגמא: ראה

ועוד. תתקח. ס"ע ג) (כרך
וש"נ.108) ב. יג, עירובין
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בזה: להוסיף ויש

להבין  בו אלקים רוח אשר איש למצוא בתלמידיו מחופש בחפש "לחפוש הוצרך המגיד כאשר
dxexaולהורות dkld,"'כו הלכה של לעומקה לירד כמוך וחכם נבון אין לו, "ואמר הזקן, ברבינו בחר "

אחים  שבת דדהבא צנתרי תרי "הני בפני כתביו והובאו ערוך', ה'שולחן חיבור במלאכת שהתחיל ולאחרי
ורבינו  מורינו הרב ואחיו שמעלקא, מהור"ר הרב עולם, עמודי עליון קדושי המפורסמים הגאונים יחד
הגאון  בני הרבנים בהקדמת בפרטיות (כמסופר מאד" למאד עד ושבחוהו קלסוהו נשמתוֿעדן.. פנחס

המחבר).

ברורה", הלכה ולהורות "להבין - המגיד עלֿידי – הזקן רבינו נבחר המגיד הרב תלמידי שמכל ומכיון
המגיד  תלמידי גם כולל המגיד, הרב עלֿידי – פסקֿדין כמו זה צריכים 109הרי למעשה, להלכה שבנוגע -

כו'. החסידות לעניני בנוגע גם כולל  הזקן, רבינו הוראת עלֿפי כולם להתנהג

„Î:ולהבהיר ולהעיר .

בשאר  הצדיקים של בכבודם חסֿושלום, פגיעה משום אין לעיל האמור שבכל פשוט, וגם מובן
החוגים.

לא  - אחרים לצדיקים מסויימים אנשים הפנו עצמם נשיאינו שרבותינו סיפורים כמה ישנם ואדרבה,
אחרים. לצדיקים שייכים היו כו' נשמתם שמצד מכיון כיֿאם חסֿושלום, דחיה של באופן

יכול  - צדיקים לשאר בשייכות החסידיים ה'אושפיזין' את למנות וירצה מישהו יבוא אם ובמילא,
כו'. התורה כללי על ומיוסד בנוי הדבר שיהיה בתנאי כן, לעשות

שבנוגע לדעת, צריכים זה, עם ביחד האמור dkldlאבל, באופן החסידות תורת השתלשלות סדר נקבע
שבעת  הם הם אשר ממלאיֿמקומו, הנשיאים והרביים הזקן, רבינו המגיד, הרב הבעלֿשםֿטוב, –

שזהו ה'אושפיז  ישראל", כל "לעיני - שמחתֿתורה בקריאת – האמור ובסגנון ישראל, לכל החסידיים ין'
שרואים  - ה'אורחים') לגבי ה'בעלים' (מעלת שמיניֿעצרת עילוי לגבי גם בשמחתֿתורה שנוסף החידוש

ישראל. לכל הנ"ל ה'אושפיזין' של שייכותם את גלוי באופן

*

.‰Î יש - הלכה שנפסקה ולאחרי הלכה שנפסקה קודם בין החילוק אודות לעיל להמדובר בהמשך
ב"כינוסֿתורה" השתתפות בתור גם הוא זה ענין אשר ל"הקהל", ובשייכות בקשר דוגמתו ענין לבאר

ליוםֿטוב. בסמיכות לערוך שנוהגים

במשנה  איתא - המלך עלֿידי "הקהל" פרשיות לקריאת וקיבל 110בנוגע עמד המלך "אגריפס :
ל"לא  וכשהגיע חכמים, ושבחוהו יושב"), "קורא הדין שמעיקר (אףֿעלֿפי עומד וקרא (הספרֿתורה)
אתה". אחינו אתה, אחינו אגריפס, תתירא  אל לו, אמרו דמעות. עיניו זלגו נכרי" איש עליך לתת תוכל

בגמרא  ישראל 111אמנם, שונאי נתחייבו שעה באותה נתן, דרבי משמיה "תנא - זה לסיפור המשך ישנו
לאגריפס". לו שהחניפו כליה,

ענין  זה שהיה שבגמרא ההמשך ללא אתה", "אחינו לו שאמרו רק מסופר שבמשנה מכיון ולכאורה,
לתחילת  בהמשך הובא זה סיפור ואדרבה, כלל, בדבר חסרון היה לא המשנה שלדעת משמע, בלתיֿרצוי,

חכמים". "שבחוהו זה שבגלל עומד", ש"קרא אגריפס של מעלתו אודות הענין
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והכריעו 109) למנין ועמדו שנחלקו סנהדרין לדבר: דוגמא
פס"ד  זה הרי – ל"ה) כנגד (ל"ו אחד של רוב אפילו הרוב, כדעת

של cg`eדסנהדרין miray אלא הרוב, של פס"ד רק לא כלומר, ,
סנהדרין  זה אין אחד, אפילו כשחסר שהרי המיעוט, של גם פס"ד

עד  – הרוב על שנחלקו אלו כל יחסרו אם ועאכו"כ ע"א, של
כפשוט. המיעוט, דעת של גם הוא שהפס"ד ועכצ"ל ל"ה,

א.110) מא, סוטה
ב.111) שם,
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באמירתם  חסרון שום היה (שלא במשנה שהובא כפי הסיפור בין לכאורה, סתירה, יש ועלֿפיֿזה,
לאגריפס". לו שהחניפו "על חמור עונש שנתחייבו בגמרא שהובא כפי הסיפור לבין אתה") "אחינו

ÂÎ שהרי) בפניֿעצמם מאורעות שני אודות מדובר אלא במציאות, מחלוקת כאן שאין לומר, ויש .
השינוי  בגלל - שביניהם והחילוק אחד), מ"הקהל" יותר להיות יכול היה אגריפס של מלכותו שנות במשך
בין  החילוק אודות לעיל האמור עלֿדרך הקודמו, "הקהל" לגבי זה, ב"הקהל" החכמים של בפסקֿדין

הלכה. שנפסקה ולאחרי הלכה שנפסקה קודם

אופנים: בשני - החכמים הפסקֿדין בשינוי הביאור לומר ויש

"מק  ביה דקרינן למלוכה, ראוי היה אם אגריפס, של למלכותו בנוגע היא השאלה מכיון א) אחיך", רב
ושנה  שחזר מלך מהֿשאיןֿכן בעלמא, ושררות נשיאות גבי רק מהני מישראל שאמו או מישראל, שאמו

מישראל  ואמו שאביו אחיך", "מקרב ממש שיהא עד קרא קפיד מלך", עליך תשים אחיך "מקרב .112עליו

בנוגע  אלא בשלימות, מלכותו היתה לא דלכוליֿעלמא אגריפס, של למלכותו בנוגע אינה השאלה ב)
שאגריפס  ומכיון דוקא, מלך עלֿידי להיות צריך אם - המלך עלֿידי ד"הקהל" הפרשיות קריאת לחיוב
שאז  שבעם, גדול לקרות חייב - מלך שאין שבמקום או המלך, פרשת לקרות יכול לא כדבעי, מלך אינו

המלך  פרשת לקרות אגריפס גם .113יכול

המלך, פרשת לקרות וצריך יכול שאגריפס ישראל חכמי פסקו הראשונה שבפעם לומר, יש ועלֿפיֿזה
פרשת  לקרות יכול אינו שאגריפס ופסקו למנין עמדו השניה, בפעם אבל כו'. רצוי דבר זה היה ולכן

לאגריפס". לו "שהחניפו על עונש נתחייבו אתה", "אחינו לו ואמרו כשקרא ולכן המלך,

ÊÎ"הקהל" מצות לקיים יוכלו שאז בישראל, מלך שיהיה לזמן נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון .
כפשוטה.

ישראל" נדחי ויקבץ במקומו מקדש ויבנה כו' דוד מבית מלך ש"יעמוד - קיום 114ובפשטות עדי ,
המלוכה",115היעוד  לה' "והיתה

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

ברכה  אמירת אודות הזכיר ואחרֿכך ל'הקפות'. ההכנה סדר אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אחרונה.

ז"ל]. יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

•
.g"nyz'd dxez zgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

כל „. את מחיה הקב"ה שהרי תמידי, באופן היא - 'לחיים' – מהקב"ה החיים המשכת ...והנה,
תמידי. באופן שבעולם הנבראים

התורה  התחלת - בתורה היום פרשת עם גם קשור זה השמים 18וענין את אלקים ברא "בראשית -
הארץ" כולה,19ואת הבריאה וחיות התהוות חידוש מחדש, זה ענין נעשה בתורה הקריאה עלֿידי אשר  ,

חדשה" וארץ חדשים "שמים .20בבחינת
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שם.112) סוטה – אותו תוד"ה
חל"ד 113) לקו"ש וש"נ. הקהל. ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. .20 הערה 189 ע'
ספי"א.114) מלכים הל' רמב"ם
בסופו.115) עובדי'

בראשית":18) לחתן ב"רשות כמ"ש תורה, של גמרה לאחרי
להשלמה". התחלה "מתכיפין

א.19) א, בראשית
כב.20) סו, ישעי'
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(שנתב  הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי ביותר היחוד ומודגש 'שער בתחילת הזקן רבינו עלֿידי ארה
המוחלט:21והאמונה' ואפס מאין הבריאה התהוות חידוש נעשה ורגע רגע שבכל (

נצחי. בקיום האיןֿסוף כח בו שיומשך  היינו, חדֿפעמי, באופן העולם את לברוא יכול היה הקב"ה

גדרי  ומצד השכל, בגדרי ומושג המובן באופן העולם את לברוא הקב"ה רצה שאףֿעלֿפיֿכן, אלא
הזקן  רבינו מבאר - שמשנה 22השכל רק מיש, יש שהוא ותחבולותיו, אנוש מעשה "בין גדול הבדל שיש

צריך  הכלי אין שוב כלי, לצורף  יצא "כאשר שלכן כלי", לתמונת כסף חתיכת מתמונת והתמונה הצורה
הצורף" הנברא 23לידי מן הבורא כח שבהסתלקות מאין.. יש שהוא וארץ שמים "מעשה מהֿשאיןֿכן ,

ולקיימו" להחיותו תמיד בנפעל הפועל כח להיות צריך אלא ממש, ואפס לאין הנברא ישוב .24חסֿושלום,

נמצא, - ורגע רגע בכל המוחלט ואפס מאין כולה הבריאה מציאות את ומחיה מהווה שהקב"ה ומכיון
כולה, הבריאה כל של ההתהוות) עצם - מזה (ויתירה החיות המשכת 'לחיים', ענין ישנו ורגע רגע שבכל
המוחלט  ואפס מאין ההתהוות חידוש להיות צריך שלאחריֿזה ברגע כי כמימרא", ד"רגע זמן למשך
תמידי  באופן הוא הנבראים) לכל מהקב"ה החיות (המשכת 'לחיים' שענין כך הלאה, וכן הבא, לרגע

ממש.

בישראל.‰ גם דוגמתו להיות צריך - תמידי באופן 'לחיים' ענין ישנו הקב"ה שאצל מכיון והנה, .

ובהקדמה:

אדם  קרויין - "25ישראל שם חז"ל 26לעליון"`dncעל צדיקים"27ובלשון כולם ("ועמך )28"צדיקים
oinec."לבוראם

ל  "דומין הלשון דיוק בביאור להוסיף בזה)m`xeaויש וכיוצא להקב"ה, או להשםֿיתברך דומין "(ולא
" היותו שעובדת -m`xea ל הסיבה היא "oeinc:אליו

בנפעל.29ידוע  הפועל כה התגלות מצד - אחת בעין סומא היה שעשאו שהאומן בכלי הכיר שהמגיד

אינה בכלי האומן כח שראיית zipgexומובן, di`x מרבו ששמע דברֿתורה זה אין (שהרי
כיֿאם כו'), לילה חזיון או dheytkהבעלֿשםֿטוב, zinyb di`x נמצא הפועל שכח היא המציאות שהרי ,

שהמגיד  כך, כדי ועד שעשאו. האומן של כחו את בכלי ולהכיר לראות יכול כו' מזוכך שהוא ומי בנפעל,
הראיה, כח ולא המעשה, כח מלובש הכלי שבעשיית אף אחת, בעין סומא היה שהאומן בכלי הכיר

האומן. של הראיה כח את גם כולל עצמו, האומן את בכלי וראה הכיר מכלֿמקום

ורגע  רגע בכל אותו ומחיה שמהווה נפעל, שבכל האלקי הפועל לכח בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כתיב  לעתידֿלבוא על שלכן ממש, ומוחשית טבעית בראיה לראותו שיכולים - המוחלט ואפס 30מאין

רואים  לא הזה שבזמן ומה שבנפעל, האלקי הפועל כח שיתגלה דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל "וראו
כאלו  ישנם שלכן כו', הבהמית הנפש של וההסתר ההעלם מצד רק זה הרי שבנפעל, הפועל כח את
הזה, בזמן גם בנפעל האלקי הפועל הכח את רואים כו', הגוף וזיכוך בבירור עבודתם מעלת שמצד

ממש. בשר" "כל יראו כולו, העולם  שיזדכך ולעתידֿלבוא
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ש'שער 21) הזקן רבינו של הקס"ד ע"ד החסידים סיפור וידוע
הערות  (ראה התניא דספר ראשון חלק יהי' והאמונה' היחוד

.(243 ע' ריש ח"י לקו"ש ב. עה, לתניא ותיקונים
ואילך).22) ב (קלח, סכ"ה אגה"ק וראה פ"ב. שעהיוה"א
משא"כ 23) מאומה, חידש לא שבו – הכלי לחומר בנוגע

ס"ה). לקמן (וראה הכלי לצורת בנוגע
(24- יסוה "ת הלכות הרמב"ם בדברי גם שמרומז לומר, ויש

יכול  אחר דבר אין מצוי, אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם
מצוי", אינו ש"הוא קס"ד שתהי' היתכן ולכאורה, – להמצאות"
מצד  (ועאכו"כ אנושי שכל מצד אפילו בתכלית המופרך דבר
מצוי" אינו "שהוא במ"ש הרמב"ם שכוונת ועכצ"ל, האמונה)?!
להוותם  היינו, שהמציאם), (לאחרי הנמצאים של במציאותם -

שתיבטל  להמצאות", יכול אחר דבר "אין שאז תמיד, ולהחיותם
ספס"ט. ח"א מו"נ (ראה ממש ואפס אין להיות ויחזרו מציאותם

ה"ג). כאן לרמב"ם "פירוש"
רע"א.25) סא, יבמות
(קצג,26) סל"ג ח"ב חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

ועוד. ב. שא, ב. כ. א. ג, של"ה ב).
במ 27) ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה ה.רות פ"י, דב"ר

ב. פ"ו, אסת"ר
חלק.28) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
ספכ"ז.29) האמונה שער
ה.30) מ, ישעי'
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לעניננו: ובנוגע

של כחו מתגלה - בנפעל הפועל הכח גילוי הדיוק xead`מצד פירוש וזהו הנברא. של במציאותו
""צ  שלהיותו - לבוראם" דומין -m`xeaדיקים לבורא הדמיון בהם שנעשה הבורא, כח בהם מתגלה ,"

"oinec."לבוראם

צריך  – ד) סעיף (כנ"ל תמידי באופן 'לחיים' אמירת ענין ישנו הקב"ה שאצל כשם הרי שכן, ומכיון
("בוראם"). הבריאה לענין ביחס - לראש ולכל לבוראם", ש"דומין בישראל גם דוגמתו להיות

Â:הדברים ביאור .

' ברכת - ובכללות דמיטב, מילי בכל רעהו את לברך וצריך יכול מישראל ואחד אחד ',miiglכל
ברכות. עניני כל הכוללת

מ' עתה זה בבואנו - יתירה mipdkובהדגשה zkxa ביוםֿטוב ביותר,31' גדולה כהנים' 'ברכת מעלת והרי ,
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר הפסוק 32כפי ש"שקדים"33על שקדים", ויגמול גו' אהרן מטה פרח "והנה

ההשתלשלות  וריבוי בעולמות יתעכב שלא במהירות החסד השפעת נמשך "שיהיה המהירות, ענין הוא
את  ומברכים כפיהם את הנושאים כהנים תחתיו ומגזעו אהרן עלֿידי והשפע האור "כשנמשך ולכן כו'",

עד  ומעכב.. מונע באין במהירות.. נמשכת היא השפע אזי כהנים, בברכת דברו".34העם ירוץ מהרה

זו  לברכה בנוגע גם אשר - רעהו את איש שמברכים מישראל ואחד אחד לכל בנוגע גם נמשך ומזה
מברכיך" "ואברכה בתורתו הקב"ה כו'35הבטיח מתברך המברך שכל ,36.

להיות  וצריך ששייך ענין הוא – 'לחיים' ברכת שכללותה רעהו, את איש שמברך שהברכה ונמצא,
תמידי. באופן וישנו

עלֿידי  – בפועל במעשה 'לחיים' ענין גם אלא בדיבור, ברכה 'לחיים', אמירת רק לא - מזה ויתירה
צדקה: מצות

" - הצדקה מצות של העני"ziigdתוכנה נפש במעשה 37את אלא) בדיבור, רק (לא 'לחיים' ענין שזהו ,
בפועל.

תמידי  באופן חיובה כפשוטו) ('לחיים' הצדקה מצות שבה 38והרי, הזדמנות כל לנצל שצריך כלומר, ,
הצדקה  מצות לקיים .39יכול

וצריך  אפשר - ממון עלֿידי הצדקה מצות לקיים שאיֿאפשר ויוםֿטוב בשבת שגם אלא עוד, ולא
שעלֿידה ושתיה, אכילה עלֿידי המותר, באופן צדקה ממש,dignלתת בפועל ('לחיים') העני נפש את

בגמרא  כדאיתא - שכיחא 40ואדרבה "איתתא אנשים, של הצדקה לגבי נשים של הצדקה מעלת בביאור
ממה  טורח. בלא והוא לעני, נותנת היא אכילה "דבר הנייתה", ומקרבה לעניי ריפתא ויהבא בביתא

שיקנה" עד העני ויטריח מעות, נותנת בנתינת 41שהיתה מאשר ומשקה מאכל בנתינת מעלה שיש היינו, ,
מעות.

ישראל  לנשי במיוחד השייך ב'לחיים' ענין עוד להוסיף "42ויש ענין נעשה eaxeשעלֿידן ext,כלומר ,"
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לתושי'".31) "כפלים – ושמח"ת) (שמע"צ הימים ובשני
קרח.32) ס"פ
כג.33) יז, קרח
טו.34) קמז, תהלים
ג.35) יב, לךֿלך
שו"ע 36) בסופן. כפיים נשיאת הל' רמב"ם ב. לח, סוטה ראה

בסופן. המזון ברכת הל' או"ח אדה"ז
טו.37) משפטים תנחומא ראה
מעל 38) יפסק לא תמידי ש"חיובן המצוות בכלל שאינה אף

(אגרת  כו' ויחודו ה' אמונת כמו ימיו", בכל רגע אפילו האדם
צ"ל שבהם – החינוך) ספר בריש lretaהמחבר meiwd באופן

כבפנים. הזדמנות, בכל לקיימה שיש בצדקה, משא"כ תמידי,
ע"י 39) גם שהרי - צדקה שמבקש עני לפניו אין כאשר גם

ששלימותה  אף הצדקה, מצות קיים צדקה" ל"גבאי הנתינה
העני" נפש את "החיית הצדקה, את מקבל שהעני בשעה נפעלת

ממש. בפועל
ב.40) כג, תענית
שם.41) פירש"י
העיקרי 42) לתפקידן אותן שמחנכין – ישראל בנות ועד"ז

בתורה  עוסקים ובנות בנים בישראל, בית להקים אדמות, עלי
ובמצוות.
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לגמרי  חדשים חיים שפועלות מזה, יתירה אלא נפשו, את להחיות לעני ומשקה מאכל נתינת רק לא
ובנות. בנים לידת עלֿידי

- ישראל נשי של והשליחות התפקיד אודות פעם עוד לעורר המקום כאן הרי להכי, דאתינן ומכיון
רז"ל  מאמר יסוד בדורנו 43על ודוגמתו ממצרים", ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר

האריז"ל  בכתבי כדאיתא ממצרים,44זה, שיצאו הדור של הגלגול הוא האחרון dle`bdy`eazשהדור
epxecay zeipwcv miyp xkya ותבואי ותגדלי ותרבי נתתיך השדה כצמח "רבבה ובנות, בנים ריבוי ללדת -

עדיים" עדרים"45בעדי "בעדרי כל 43, נותן שהקב"ה מכיון לפרנסתם, בנוגע ודאגות שיקולים ללא ,
"ויניקהו  ותענוג, הרחבה של לאופן עד להם, צור"onyeמסלע46yacהמצטרך ולגדלם 43מחלמיש ,

יהיה  כולו שהבית פועלת הבית' ש'עקרת עלֿידיֿזה – ובמיוחד כולל והיהדות, התורה ברוח ולחנכם
בארוכה  פעמים כמה (כמדובר בתוכם" "ושכנתי עליו יאמר שהקב"ה ואלקות, בקדושה ).47חדור

Ê גם הרי גשמי, יין עם 'לחיים' אמירת מקשרים מדוע - גיסא לאידך ביאור צריך עלֿפיֿזה אמנם, .
בדיבור? 'לחיים' ברכת או) הצדקה (נתינת עלֿידי ה'לחיים' ענין וישנו להיות יכול בלאוֿהכי

בזה: וההסברה

הר"ן  בדרשות שכתוב מה לעשות 48ידוע הנביא על הקב"ה צוה נבואות וכמה שבכמה הטעם בביאור
גו" צדך על "שכב גשמית, פעולה 49פעולה עם הנבואה את שמקשרים שעלֿידיֿזה – בזה וכיוצא ,

כו'. עיכוב וללא במהירות ממש, בפועל  הנבואה של קיומה את יותר מבטיחים גשמית,

- גשמי יין גשמי, דבר עם 'לחיים' ברכת את שמקשרים שעלֿידיֿזה בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
כו'. עיכוב וללא במהירות ממש, בפועל  הברכה של קיומה את מבטיחים

ביאור: ליתר

מונע  באין במהירות.. נמשכת היא ש"השפע - כהנים ברכת של המיוחד העילוי ו) (סעיף לעיל נתבאר
הברכה  תומשך בוודאי שלבסוף אף הרי ברכה , עניני בשאר  מהֿשאיןֿכן דברו", ירוץ מהרה עד ומעכב..

כו'. עיכוב בינתיים להיות יכול ממש , בפועל

עיכוב  וללא במהירות ממש בפועל הברכה המשכת את להבטיח כדי איש 50ולכן, שמברך בברכה גם
רעהו' את הברכה 51ישראל את לקשר היעוצה, העצה אזי - כהנים) ברכת של העילוי ובדוגמת (עלֿדרך

גשמי. יין על 'לחיים' אמירת גשמי, דבר עם

דוקא: היין עילוי בביאור להוסיף ויש

סוד" יצא יין "נכנס - ההעלם גילוי ופועל מורה עלֿידיֿזה 52יין היא היין שעשיית כשם היינו, ,
שבאדם, והפנימיות ההעלם גילוי היין פועל כמוֿכן בענבים, טמון בהיותו מההעלם היין את שמגלים
באופן  היא רעהו את שמברך הברכה אזי שבאדם, והפנימיות הנשמה מתגלה שכאשר ומובן, סוד". "יצא

יותר. נעלה

" - שמחה פועל היין ועוד: ואנשים"gnyndזאת הגדרים 53אלקים כל פורצת ששמחה ומכיון ,54,
כו'. ועיכובים מניעות והגבלות, ממדידות למעלה היא רעהו את שמברך הברכה אזי והגבלות, מדידות
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ב.43) יא, סוטה
הגלגולים 44) שער ד. ג, שמות להאריז"ל הליקוטים וס' ל"ת

כ. הקדמה
ז.45) טז, יחזקאל
יג.46) לב, האזינו
ועוד.47) תשמ"ז. סיון וי"ט כ"ה שיחת ראה
ועוד.48) ו. יב, לךֿלך רמב"ן וראה ב. דרוש
ד.49) ד, יחזקאל

שהבטיח 50) כפי הברכה תקויים שסוכ"ס הוודאות על נוסף
מברכיך". "ואברכה בתורתו הקב"ה

מברך 51) אינו שאז לדוכן, עולה שאינו בשעה גם כהן, ועד"ז
ישראל  עמו את לברך וצוונו אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר

באהבה".
וש"נ.52) סע"א. סה, עירובין
יג.53) ט, שופטים
ואילך.54) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
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Á שבתֿקודש בליל בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן היין, מן לטעום אפשרות כשיש רק שייך זה כל והנה, .
היין, טעימת פרט מלבד אףֿעלֿפיֿכן, אבל היין. מן לטעום איֿאפשר קידוש שלפני השקיעה), (לאחרי
שנכללים  כפי דמיטב, מילי בכל רעהו את מברך ואחד אחד שכל 'לחיים', אמירת של העילויים כל ישנם

בארוכה). (כנ"ל 'לחיים' הכללית בברכה

ישנם  - כולה השנה בכל ('לחיים') לרעהו איש ישראל של ברכתם מעלת גודל שמלבד להוסיף, ויש
יתירה. בהדגשה הברכה ענין להיות צריך שבהם מיוחדים זמנים

ולדוגמא:

לו  רומז כו' אלול ראשֿחודש מן כו' אגרת לחבירו אדם כשכותב "נוהגין - אלול בימי בחודש שיזכה
טובים" חיים בספר ונחתם נכתב להיות הבאים .55הדין

"מועדים טובים', ב'ימים "ביוםdgnylועלֿדרךֿזה בשבתות, וכן ,"mkzgny"השבתות (נוסף 56אלו
עונג" לשבת "וקראת התענוג, ענין הרמב"ם 57על שכתב מה כידוע - באופן 58) היא אמיתית ששמחה

שמחה  של במצב הם גם שיהיו ומשתדל בשמחתו, אחרים להם,59שמשתף המצטרך שנותן עלֿידיֿזה -
כפשוטו. 'לחיים' כו', ושתיה אכילה

'גוט  (או יוםֿטוב' 'גוט בברכת מברכו רעהו, את פוגש שכאשר - קידוש) לפני (ובפרט זה לפני ועוד
'יום לו שמאחל - כפשוטה - זו ברכה של שפירושה הברכות.aehשבת'), כל הכולל וגשמי, רוחני טוב ,'

וכן  גשמי, יין עלֿידי 'לחיים' אמירת ענין גם להיות וצריך יכול - ה'קידוש' לאחרי הרי לזה, ונוסף
בגשמיות  שנפעל העילוי מצד יותר, נעלה באופן - ואדרבה גשמיים, ושתיה אכילה עלֿידי 'לחיים' נתינת

הקידוש). (ענין השבת קדושת עלֿידי העולם

Ë השבתֿקודש ביום הרמב"ם שיעור עם הנ"ל כל לקשר ויש .60:

נוטל61"כל  כאילו פרוטה, שוה חבירו את שנאמר eznypהגוזל בצע 62ממנו, בוצע כל ארחות "כן
וגו"' נפש שבזה 63את נשמתו, את לו נותן פרוטה שוה לחבירו שהנותן - הן שומע אתה לאו ומכלל

' לענין והשייכות הקשר '.miiglמרומז

התניא  בספר הזקן רבינו חיי 64ובלשון לקנות יכול היה אלו ובמעות "הואיל - הצדקה למעלת בנוגע
נטילת  (חומר השלילי הענין אודות מדבר שהרמב"ם אלא לה'". נפשו חיי נותן הרי החיונית, נפשו
מדוע  להקשות אין ולכן, פרוטה). נתינת (מעלת החיובי הענין אודות מדבר הזקן רבינו ואילו פרוטה),
הרמב"ם  שמביא הענין את הזקן רבינו הביא לא ומדוע הזקן, רבינו שמביא הענין את הרמב"ם הביא לא

אחת. נקודה היא הדברים נקודת כי אם ושלילה), (חיוב שונים בענינים שמדברים מכיון -

È:לסיכום - הדברים ונקודת .

עלֿידי  תמידי, באופן הזמנים, בכל ישנו - 'לחיים' פעולת והן 'לחיים' אמירת הן - ה'לחיים' ענין
ולא  ופשוט, המובן באופן לעיל שנתבאר כפי לבוראם", ש"דומין ישראל, עלֿידי גם וממילא הקב"ה,
ורבינו  הרמב"ם לתורת עד שבעלֿפה, ותורה שבכתב תורה בתורה, הדבר מפורש שהרי חידוש, בתור

כנ"ל. הזקן,
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ימים 55) הל' מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א אפרים מטה
הנוראים).

יו"ד.56) יו"ד, בהעלותך ספרי
יג.57) נח, ישעי'
יו"ט 58) הל' או"ח אדה"ז שו"ע וראה הי"ח. פ"ו יו"ט הל'

ועוד. רע"ג. רנז, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור סי"א. סתקכ"ט
בראותו 59) בתענוג) (ועד"ז בשמחה להיות יכול אינו שהרי

ע"ד  – רויחא ומזונא חיי בבני אצלו שחסר על מצטער שחבירו
וראה  ט. סג, (ישעי' צר" לו צרתם ש"בכל הקב"ה אצל שמצינו

א). טז, תענית
התוועדות 60) בראשית ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות

ואילך. סי"א ב'
ספ"א.61) ואבידה גזילה הל'
יט.62) א, משלי
"גוט 63) או טוב", יום ("גוט שלום לשאילת בנוגע ודוגמתו

לו  נתן "אם – "לחיים") דאמירת התוכן שזהו וכיו"ב, שבת",
סע"ב). ו, (ברכות גזלן" נקרא החזיר, ולא שלום

סע"ב).64) (מח, פל"ז
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להכרזה  בנוגע א) (סעיף לעיל האמור (עלֿדרך כו' האומר מיהו להזכיר נוגע לא זה בענין גם ולכן,
ב  הביאור הזכרת גם כולל בתורה, הדבר שמפורש כיֿאם כו'), השקיעה זמן לגודל ipz65`אודות בנוגע

ב  הביאור ועלֿדרךֿזה הצדקה, נוסף ipz66`מעלת עילוי ישנו עלֿידיֿזה אשר ישראל, אהבת עילוי גודל
כל  פני "האיר אומרים שהיו התמיד בשחיטת שמצינו עלֿדרך החסידות), (אבות אבות זכות הזכרת -

שבחברון" עד הדבר 67המזרח וטעם אבות"68, זכות "להזכיר בחברון).69- קבורתם (שמקום

ועלֿידם  מישראל, ואחת אחד לכל הפירושים, כל עם 'לחיים', ברכת שתומשך - העיקר והוא ועוד
ראשית" שנקראו ישראל ("בשביל "בראשית היום בפרשת שכתוב כמו כולו, העולם בכל אלקים 70- ברא (

שבהם  מאמרות עשרה חידוש עלֿידי חדשה", וארץ חדשים "שמים כאמור, הארץ", ואת השמים את
העולם  .71נברא

בעשרה  שנזכרו לנבראים בנוגע - לראש לכל הבריאה: שבאופן החילוקים בכל - יותר ובפרטיות
ומשתלשל  החיות "שיורד לאחרי חיותם שמקבלים הנבראים לפרטי בנוגע - מזה ולמטה עצמם, מאמרות

כו'" ותמורות חילופים עלֿידי ממנה פחותה למדריגה גדולה 72ממדריגה חיות תוספת - מזה ולמעלה ,
שמלבד  היינו, וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן המזון ברכת בנוסח שאומרים כפי יותר,

ד"הזן" הענין הפתוחה 73עצם המלאה "מידו וברחמים", בחסד בחן "בטובו - יותר גדול עילוי בזה נוסף ,
כידוע  והרחבה", הוי'74הקדושה שם אותיות ארבע כנגד הם אלו לשונות .75שארבעה

- ויוםֿטוב (ובשבת "מגדיל - המזון ברכת את מסיימים שבה - העיקרית לברכה שזוכים ועד
חסד ועושה מלכו ישועות עולם"egiynl"מגדול") עד ולזרעו "76לדוד בהכרזה: ומסיימים ,on` exn`e!"

ז"ל]. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות ' ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‡È ענין עם 'לחיים' בענין לעיל המדובר את גם לקשר יש - "הקהל" ענין אודות ל'שטורעם' בהמשך .
"הקהל":

בקרא  כמפורש - "הקהל" ונקודת ישמעו 77תוכן למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל -
גו' ילמדו dולמען z` d`xilענין עם קשורה ה' יראת והרי ."'miigd שכתוב כמו לחיים".78– ה' "יראת

שכתוב  מה עלֿפי – בזה היראה 79וההסברה שענין היינו, רוח", ושפל דכא ואת אשכון וקדוש "מרום
(כנ"ל  חיים" מים "מקור חיים", "מחיה - הקב"ה של קדושתו והשראת להמשכת 'כלי' הוא והביטול

מהקב"ה. החיים המשכת נעשה והביטול, היראה שעלֿידי היינו, לחיים", ה' "יראת שלכן ב), סעיף
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כנ"ל 65) הפכו, שלילת על רק שמדבר לרמב"ם בנוגע משא"כ
ס"ט.

לב.66) פרק
ב.67) כח, יומא רפ"ג. תמיד
כל 68) פני "האיר ולהכריז לומר הצורך מהו דלכאורה,

התמיד דשחיטת הדין עצם מצד א) שבחברון": עד meiaהמזרח
היום. כשהאיר השחיטה זמן הגיע כבר אם בעצמו לראות יכול -
הדם  את לקבל שצריך הכהן גם נמצא לשוחט שסמוך ובפרט
וכן  בזר), שכשרה שחיטה משא"כ כהונה, מצות ואילך (מקבלה
"ישראל  ועד"ז בדוכנם", "לוים - הכהן של עוזרו נמצא
ולא  בירושלים להאיר צריך התמיד את לשחוט כדי ב) במעמדם".
אבות", זכות "להזכיר היא בזה הכוונה ודאי אלא בחברון.

כבפנים.
גם  אלא בגשמיות רק לא - "האיר" קצת: אחר ובסגנון

הי  ברוחניות, פועלת (ובעיקר) שבחברון אבות זכות שהזכרת ינו,

בירושלים. גם אור של מצב
ה"א.69) פ"ג יומא מירושלמי - שם יומא פירש"י
עה"פ.70) פירש"י
רפ"ה.71) אבות
פ"א.72) שעהיוה"א
(ראה 73) הידוע כלשון החיים, ענין עצם המשכת – ולפנ"ז

מזוני". יהיב חיי דיהיב "מאן ב) ח, תענית
(74.20 הערה 576 ע' ח"כ לקו"ש ראה
אותיות 75) ד' כנגד הם המזון דברכת הברכות שד' לכך נוסף

במקומו). האריז"ל (סידור הוי' שם
נא.76) יח, תהלים
יבֿיג.77) לא, וילך
פב,78) הק"ש שער דא"ח) (עם סידור וראה יג. כט, משלי

ובכ"מ. רע"ד.
ובכ"מ.79) ג. א, בראשית תו"א וראה טו. נז, ישעי'
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האדם: בחיי מוחשית דוגמא עלֿפי גם ולבאר להוסיף ויש

ה  שבריאות - אינםֿיהודים אצל אפילו - האדם בחיי במוחש ה sebרואים בבריאות שלכן ytpתלויה ,
שחסר  הדבר מהו למצוא יש כו', הרופאים אצל לדרוש במקום אזי הגוף, בבריאות חסרון ישנו כאשר
רצון  את וישביע שימלא ועלֿידיֿזה הנפש), על ומעיקים המפריעים הדברים את להסיר (ופשיטא, לנפש

הגוף. בבריאות החסרון גם יתמלא בריאה, תהיה שהנפש הנפש,

של ונפש לגוף בנוגע - העולם אומות של ונפש לגוף בנוגע אפילו אמורים הדברים l`xyiואם ipa
טעניתא" ש"אקדמיה והטבעית, הבהמית האלקית),80(נפש לנפש בנוגע וקלֿוחומר ומכלֿשכן ,

עלֿפי  להיות צריכה הגוף הנהגת שלכן הנשמה, בבריאות תלויה הגוף שבריאות עלֿאחתֿכמהֿוכמה
הנפש  .81רצון

·È וב "הקהל":. בענין ההתעסקות אודות הפעם עוד לעורר יש - לזה המשך

והטף  והנשים האנשים העם, את ד"הקהל בענין לעסוק ואחד אחד כל צריך - הקהל' ב'שנת בעמדנו
השפעה  לו שיש  בסביבתו שנמצאים אלו את להקהיל ה'", את ליראה גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו'
ההתוועדויות  במשך בארוכה (כמדובר ומצוותיה תורה יהדות, בעניני להתחזק ולעוררם עליהם,

האחרונות).

למגדול  וטף, נשים אנשים ואחת, אחד כל עלֿידי להיות וצריכה יכולה בזה שהפעולה - ובהדגשה
קטן: ועד

בנוגע  והן לזולת, בנוגע הן יותר, עוד להוסיף צריכים - "הקהל" בענין עסקו שכבר גדולים גם
כמאמר  אדם",82לעצמם, מכל הלומד חכם "איזהו

גם  להשפיע שביכלתם אלא עוד ולא וחברותיהן, חבריהם על להשפיע יכולים - וקטנות קטנים וגם
פעולה  לעשות מהוריהם מבקשים ילדה או ילד שכאשר במוחש שרואים כפי מההורים, החל הגדולים, על
החיצונית  הסיבה אם גם אשר הילדה, או הילד רצון את למלא ההורים ישמחו יהדות, בעניני מסויימת
האמיתית  הסיבה הרי רצונם, מילוי עלֿידי לשמחם הילדים, של בחיוך לזכות רצונם מפני היא לכך

שנתגלה מפני - היא הזאת"mpevxוהפנימית התורה דברי כל את "לעשות .83האמיתי

‚È"ה"הקהל לענין גם באים ומכאן .dxeza:ובהקדמה -

שהוא84כתיב  כפי ה"הקהל" שענין מובן ומזה אדם". התורה ישראל,mc`a"זאת לכללות בנוגע (הן
לראש) לכל - (ואדרבה גם ישנו פרטי) אדם לכל בנוגע .dxezaוהן

שבתורה, בנגלה "הקהל", עניני פרטי נתבארו שבהם התורה עניני את ולקבץ להקהיל - ובפשטות
אדם  של לבו את המעוררים בענינים החסידות, בתורת שנתבארה כפי התורה, בפנימיות - ובמיוחד כולל

ה'". את "ליראה - ד"הקהל" העיקרי  לתוכן בהתאם ה', ליראת

„È.ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת דיומא, מענינא חסידות במאמר להתחיל יש - לזה ובהמשך .

חמישים  לפני שאמרו אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר - עצמם ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת וממאמרי
"עולם" בשם הנקראת תקופה שנים, יובל "85שנה, לאחריֿזה מתחיל ולכן ,ycg mler"86 חדשה התהוות ,

כאמור, הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית היום: בקריאת המודגש עלֿדרך – ליש מאין
חדשה". וארץ חדשים "שמים
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ב.80) קעט, זח"א ראה
כשהי'81) לתלמידיו הזקן הלל כמאמר פכ"ט: תניא ראה

ועני' העלובה עם חסד לגמול הולך שהוא אומר הי' לאכול הולך
כו'. גופו היא

רפ"ד.82) אבות

ספי"ב.83) גירושין הל' רמב"ם וראה יג. שם, וילך
וש"נ.84) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת
מכילתא 85) ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי א. טו, קידושין

ו. כא, משפטים כב.ופירש"י א, ש"א פירש"י
ח.86) פ"ל, ב"ר
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אחד  כל יוכל ואחרֿכך ממנו, נקודות עלֿכלֿפנים – זה מאמר על עתה לחזור יש לכך, ובהתאם
אלינו. שהגיע עד כו', ולפרסם להעתיק  שנמסר מכיון הרב, בלשון עצמו במאמר לעיין ואחד

תורה' ב'לקוטי שכתוב כמו ("אנרירן"), נגיעה מלשון גם הוא "הגיע" שהלשון "להגיע 87ולהעיר,
("עס  לנו נוגע יהיה שהמאמר - הוא שהעיקר ובנידוןֿדידן , יתברך", אלקותו אידיש) בלשון רירען (אן

בפועל. לעבודה בנוגע יפעל וממילא, אנרירן"), אונז זאל

שאובין מים שכאשר מקוואות בהלכות שמצינו - הנגיעה בענין להוסיף נעשים mirbepויש מקוה, במי
בהם  וטובלין כמקוה הם הלכות 88גם בסוף הרמב"ם (כלשון הדעת" ב"מי הנגיעה - בנידוןֿדידן ודוגמתו ,

מקוואות).

ÂË."לכם תהיה עצרת השמיני, "ביום דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ז"ל. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות' ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המאמר לאחרי

ב  אחריו לאחרי הקהל וכל שבת", "גוט שליט"א אדמו"ר כ"ק הכריז - וערבית שבת קבלת המזון, רכת
ז"ל. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות' ניגון לנגן התחיל ואחרֿכך פעמים, שלוש –

•
g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

- '` zecreezd -
מוגה  בלתי

הוא„ הענין תחילת - ואדרבה בתורה, גם הוא שכן להוסיף, ...ויש .dxeza גם נמשך ומהתורה ,
כמאמר  עלמא"32בעולם, וברא באורייתא :33"אסתכל

דלית  הלכות אלו מספר, אין "עלמות דאיןֿסוף, באופן הריבוי לתכלית עד פרטים, ריבוי ישנם בתורה
חושבנא" הדברות 34לון בעשרת נכללים כולם אבל הראשון 35, בדיבור כלולים עצמם הדברות ועשרת ,36,

אות  - התיבה בראש כלולה עצמה "אנכי" ותיבת "אנכי", הראשונה בתיבה כלול עצמו הראשון והדיבור
אל"ף  אות את לכתוב מתחילים שבה אחת, בנקודה כלולה עצמה אל"ף ואות .37אל"ף,

באופןוה  הוא dhnlסדר dlrnln נמשכת ואחרֿכך אחת, נקודה אחד", מ"ה' שניתנה אחת" "תורה -
הפרטים. אל הכלל מן כלומר, מספר ", אין ל"עלמות עד פרטים, ופרטי לפרטים התחלקות של באופן

באופן הוא האדם עלֿידי התורה לימוד dlrnlואילו dhnln הכתוב ובלשון הכלל, אל הפרטים מן -38

בנקודה  מתאחדים הפרטים שכל היינו, אלקינו", ה' את ליראה האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו
אלקינו". ה' את "ליראה - הכללית
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סע"א).87) (יח, שמיני ר"פ
רפ"ח.88) מקוואות הל' רמב"ם
א.32) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

בתחילתו. ב"ר וראה
"כח 33) הו"ע שבתורה גו'" אלקים ברא "בראשית גם הרי

להתחיל  צריך הי' "לא - עצמה לתורה בנוגע ואילו גו'", מעשיו
שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את
ע"י  מתןֿתורה - יותר ובפרטיות בראשית), ר"פ (פירש"י ישראל"

עשה"ד.
רטז,34) זח"ג ב). (מג, תכ"א תקו"ז וראה כט. סו"ס אגה"ק

סע"א.
(פירש"י 35) הן" הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג "כל

שהם  הראשונות, דברות בשני - יותר ובכללות יב). כד, משפטים
רמ"ח  כל כולל אנכי דיבור כי כולה, התורה כל "כללות
(תניא  ל"ת" מצוות שס"ה כל כולל לך יהי' ולא מצוותֿעשה,

רפ"כ).
(פירש"י 36) אחד" בדיבור הדברות עשרת הקב"ה "שאמר

א). כ, יתרו
וש"נ.37) .382 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
כד.38) ו, ואתחנן
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למטה  מלמעלה - האופנים בשני האדם, אצל והן הקב"ה אצל הן בעולם, גם נמשך מהתורה וכאמור,
לעיל. האמורים - למעלה ומלמטה

ידוע ‰ ראשֿהשנה: בכל ונשנה חוזר הנ"ל כל והנה, לקדמותם 39. הדברים כל חוזרים שבראשֿהשנה
הפשוטה  האחדות של אחד וכלל אחת לנקודה עלמא"40- "מקיים - ישראל של עבודתם (עלֿידי ואז ,32(

הקב"ה  של באחדותו חדורים שנעשים ובאופן כו', פרטים ופרטי הפרטים בכל ההתהוות, חידוש נעשה
הארץ" כל על "מלך בראשֿהשנה41- הקב"ה של מלכותו גילוי ובדוגמת עלֿדרך ,,oey`xd אדם ברוא יום

לבש" גאות מלך "ה' - נשתחווה 42הראשון "בואו הבריאה, בכל הראשון אדם של פעולתו עלֿידי ,
כנ"ל. עושנו", ה' לפני נברכה ונכרעה,

מיוחדים  זמנים ישנם לזה, ש"הקהל"43ונוסף כאמור, הקהל', 'שנת – ומהם זה, ענין מודגש שבהם
שכל  היינו, והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל אחת, לנקודה הפרטים כל התכללות את מדגיש
את  "ליראה - הפשוטה האחדות של אחת לנקודה "הקהל", יחדיו, מתאחדים בניֿישראל חילוקי פרטי

בעולם). הקב"ה של אחדותו את ומגלים ממשיכים - (ועלֿידיֿזה ה'"

הסוכות, חג של ראשון יוםֿטוב מוצאי הקהל", ב"יום ביותר הדבר מודגש - עצמה הקהל' וב'שנת
מקדימין" ולא מאחרין בשבת להיות שחל "הקהל שלאחריֿזה, ביום גם חג 44כולל ימי בשאר וכן ,

"הקהל  מצות קיום את עלֿכלֿפנים) (בדיעבד להשלים עוד יכולים שבהם לשמיניֿעצרת, עד הסוכות,
העם" שלאחריֿזה 45את השבת ליום ועד ד"ויכולו"46, באופן הענינים כל ושלימות העילוי נעשה שבו -47.

Â חודש מברכים שבת להיותו - בראשית' ב'שבת ד"הקהל" המיוחדת ההדגשה בביאור להוסיף ויש .
מרֿחשון:

חולין  מעניני למעלה ואלקות, קדושה של בעולם יהודי נמצא - במועדות" ה"מרובה תשרי, בחודש
אומרים  אין תשרי חודש ימי כל במשך שלכן בלתיֿרצויים, לענינים כלל שייך שאינו ופשיטא שבעולם,

'תחנון' שענין בגלל לא - היום lrtpתחנון מעלת ש 48מצד בגלל אלא ,jxev oi` מכיון 'תחנון', בענין
בלתיֿרצויים. לענינים שייך שאינו

כלל  יוםֿטוב בו שאין אלא במועדות", "מרובה שאינו בלבד זו לא - מרֿחשון חודש זאת, ולעומת
עיקר  שבו ומצב מעמד כלומר, כו'), יוםֿטוב של ענין בו למצוא יתירה השתדלות שצריכים (עד

שבעולם. חולין בעניני היא יהודי של ההתעסקות

נמצא, - למעלה מלמטה באופן היא בכלל הפרטים בהתכללות האדם שפעולת לעיל האמור ועלֿפי
בחודש  ואילו "למעלה", יהודי נמצא תשרי בחודש כי תשרי, חודש לאחרי בעיקר נעשה זה שענין

של מרֿחשון אחדותו בגלוי וניכר נרגש יהיה בו שגם לפעול כדי דפרודא", ל"עלמא "למטה", יורד הוא
הקב"ה.

Ê ב גם מודגש זה וענין .ycegd zkxa:מרֿחשון חודש מברכים בשבת

החודש 49ידוע  הבעלֿשםֿטוב: ורבו מורו בשם המגיד, ורבו ממורו ששמע הזקן רבינו שסיפר מה
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האריז"ל 39) סידור ר"ה. שער הכוונות ושער פע"ח ראה
ובכ"מ. ב. נא, נצבים לקו"ת ועוד. במקומו.

התקיעות 40) שער דא"ח) (עם בסידור מהמבואר להעיד
לכל  הראשון א' אות מ"בחי' הוא ההתהוות שחידוש ב) (רמה,
שיוצא  הפשוט בקול הנשמע הא' אות "בחי' כו'", אותיות כ"ב
לתורה, בנוגע (ס"ד) לעיל האמור ע"ד - כו'" הלב הבל מבחי'
א') אות מתחילה שממנה אחת לנקודה (עד א' באות שנכללת

ד"אנכי".
ד"תמליכוני 41) העבודה ע"י ישראל" "מלך שנעשה לאחרי

וש"נ). סע"א. טז, (ר"ה עליכם"
פי"א.42) פרדר"א א. צג, תהלים
בכל 43) שחיובו שאף - מצרים" ליציאת "זכר לדבר: דוגמא

"זכר  ענין נמשך וממנו חרותנו", "זמן ניסן בט"ו עיקרו מ"מ יום,
השנה. כל במשך מצרים" ליציאת

בסופן.44) חגיגה הל' רמב"ם במשנה. – א ה, מגילה
וש"נ.45) ס"ג. הקהל ערך תלמודית אנציק' ראה
"הקהל"46) מצות לקיים שיכולים הזמן נסתיים שכבר אף

כפשוטה.
להצ"צ 47) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, פרשתנו

עה"פ. פרשתנו
ועוד.48) .546 ע' חט"ו לקו"ש ראה
תשמ"ז 49) נצו"י ש"פ שיחת גם וראה אלול. כ"ה יום" "היום

בתחילתה.
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השבת  שהוא מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי
בשנה. פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחודש האחרון

כולכם  היום נצבים "אתם - החדשים שאר את ישראל מברכים שבכוחה - הקב"ה של ברכתו ותוכן
אלול.50גו'" חודש של האחרון בשבת שקורין כפי ,

ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם - הפרטים ריבוי בכל האחדות נקודת מודגשת זה בענין גם והרי
ישראל  בני של הפרטים ריבוי שכל היינו מימיך", שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם
ה' "לפני עמידתם מצד כאחד", "לאחדים יחדיו, מתאחדים פרטים) לריבוי הנחלקים סוגים, (עשרה
אלקיכם". ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם, את ד"הקהל הענין ובדוגמת עלֿדרך אלקיכם",

הקב"ה, של ברכתו מצד הוא זה כל dhnlוהנה, dlrnln מרֿחשון חודש מברכים שבת בבוא אמנם, :
ש  הראשון החודש -mnvr gka l`xyi mikxan51 הפרטים (התאחדות כולכם" גו' "נצבים ענין נעשה -

l`xyiבכלל) ly mzcear cvn"שלו "קב באופן52, ,dlrnl dhnln.

כל  את מברכים החודש' ב'ברכת שהרי - החודש ימי כל על נמשכת כולכם") גו' ("נצבים זו וברכה
הנצחון  ענין על המורה אמן", "ונאמר וחותמים ומסיימים ברכה, עניני בכל החודש שעיקרו 53ימי ,

הקב"ה. של אחדותו בגילוי תומשך בו שגם דפרודא", "עלמא התחתון, בעולם כשפועלים - ושלימותו

אחת  בתיבה שמתאחדים כפי ואדנֿי הוי' השמות שני בגימטריא ש"אמן" רק 54ולהעיר, לא היינו, ,
שילוב  של שנעשים 55באופן באופן אלא אדנֿי, הוי' אותיות פרטי כל בהם ויש שמות, שני שנשארים ,

הוא אותיותיה שמספר אחת, ואדנֿי zegtתיבה הוי' אותיות של 56ממספר בשמותיו האחדות שלימות -
- ויום יום בכל יהודי של עבודתו כללות זוהי שהרי בעולם, ישראל ממשיכים זו ואחדות גופא. הקב"ה

"מאימתי  שבעלֿפה: תורה בתחילת את57כמודגש "ה'rnyקורין וגילוי `cgכו'", המשכת היינו, ,"
העולם  רוחות וד' (ח') וארץ רקיעים ז' וד', בח' עולם, של אלופו .58האל"ף,

Á ואחד אחד כל יקח – מרֿחשון חודש מברכים שבת בראשית', ב'שבת בעמדנו אשר ויהיֿרצון .
במשך  ממש, בפועל לקיימן והעיקר, טובות, החלטות מקבלת החל "הקהל", בפעולות לעסוק נתינתֿכח

כולה. השנה כל

עוזרו" "הקב"ה שהרי - "הקהל" פעולות בכל ואחד אחד כל יצליח (כולל 59ובוודאי לטהר ו"הבא ,
אותו" מסייעין אחרים) טובות,60לטהר החלטות קבלת גם כולל בזה, הפעולה התחלת עלֿידי ובפרט ,

בעז  יותר עוד נוסף במאמרי שעלֿידיֿזה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי רבים, לשון "מסייעין" - וסיוע ר
כו'".61הגאולה  עלֿידו המתבררים הניצוצות "ריבוי על שקאי

הנה" ישובו גדול "קהל והעיקרי, האמיתי ל"הקהל" זוכים שעלֿידיֿזה – העיקר והוא - ,62ועוד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו עלֿידי 63"בנערינו והשלימה האמיתית בגאולה והטף", והנשים "האנשים ,

צדקנו. משיח
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נצבים.50) ר"פ
תשרי.51) בחודש הקב"ה של מברכתו הנתינתֿכח ע"י
ראה 52) – הקב "ה (זה חבירו" של קבין ל"עשרה נוסף

דבנ"י  הסוגים עשרת מתאחדים ידם שעל ועוד), רפכ"ז. שמו"ר
תשרי. בחודש קבין) עשרה (כנגד

וש"נ 53) בסופה. נזיר .ראה
וש"נ.54) אמן. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
בהוי'.55) אדנֿי או באדנֿי הוי'
א'56) כל אפילו אלא אותיות, שמונה – יחדיו שניהם רק לא

שלוש  ישנן "אמן" בתיבת שהרי אותיות, ארבע – בפ"ע מהם
בלבד. אותיות

ענין57) על מורה – משעה" כו' ש"מאימתי onfd,וי"ל

ענין על מורה – כו'" נכנסים ש"הכהנים היינו,mewndוההמשך ,
בגדרי  ק"ש) תוכן – אחד" ("ה' הקב"ה של אחדותו המשכת

mewneהעולם, onf.
(ספרי 58) יצריך" בשני לבבך "בכל – לעצמו בנוגע ועאכו"כ

ה). ו, ואתחנן ופירש"י
וש"נ.59) רע"ב. נב, סוכה ראה
ב 60) פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת וש"נ. א. קד, שבת ראה

ואילך. רב ע' תרפ"ז סה"מ ואילך.
רח).61) ע' שם (סה"מ תרפ"ז בעוזרי לי הוי' סד"ה
ז.62) לא, ירמי'
ט.63) יו"ד, בא
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עין" כהרף המקום עיכבן ש"לא באופן - לנו" תהיה לארצנו 64ו"כן ריקוד מתוך באים ומיד שתיכף ,
הקדשים  לקודש גם - לומר ויש המקדש, לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים במהרה 65הקדושה, ,

ממש. בימינו

***

Ë:לטעות מקום נתינת ולשלול להבהיר צורך יש - "הקהל" פעולות אודות להמדובר בהמשך .

ישנם בוודאי הרי מישראל, רבים במעמד הוא "הקהל" פעולות אודות שהדיבור dnkeמכיון dnk
שלהם... בהתעסקות ידיֿחובתו שיוצא לחשוב מישהו יכול שכן, ומכיון בזה, ויתעסקו שמתעסקים

אם  אפילו היין, על מקדש אחר כשמישהו ידיֿחובה לצאת יכולים - הוא טוען - היום בקידוש גם
היין  מן טועם איש 66אינו אין אם גם קטנה, כוסית מתוך בלבד אחדות טיפות טעימת עלֿכלֿפנים או ,

רואהו.

להוציאו  מכוין המקדש כאשר אלא ידיֿחובתו יוצא אינו היום בקידוש גם לו: אומרים כך על
ידיֿחובה) לצאת מכוין שהשומע מה מספיק (ולא בפירוש 67ידיֿחובתו מדגישים בנידוןֿדידן, ואילו ,

בעצ  לעסוק ואחת אחד כל על מוטלת החובה אלא אחד, אף ידיֿחובה מוציאים לא זה מו שבענין
"הקהל". בפעולות

פטריה" רחמנא "אונס הרי - אונס של במקרה ולכן68וממהֿנפשך: ,jxev oi`;ידיֿחובתו להוציאו
מדגישים  ואז "הקהל", בפעולות בעצמו לעסוק ואחד אחד כל וצריך יכול דרובא, ברובא כלל, בדרך אבל

ידיֿחובתו. אותו מוציאים שלא בפירוש

במדינה  ביותר מודגשת - ממש ואחד אחד כל עלֿידי ב"הקהל" לעסוק וההכרח שהצורך להוסיף, ויש
חיובי  ענין זה אם בין - מסויימת. במדה השפעה בעל הוא ואחד אחד שכל זו במדינה במוחש רואים זו:
ההשפעה, במדת רק הוא והחילוק השפעה, בעל הוא ואחד אחד שכל היא בפועל המציאות הרי לאו, או

בזה. וכיוצא בלבד, מיעוט על או אנשים ריבוי על להשפיע יכול הוא אם

לנצל  שיש עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - בזה וכיוצא כבוד פרנסה, העולם, בעניני אמורים הדברים ואם
את  ליראה גו' "הקהל בענין לפעול השפעתו את ינצל ואחד אחד שכל ובנידוןֿדידן קדושה, לעניני זאת

ה'".

*

È ביתֿכנסת - ודוגמתו המקדש, בית קדוש, במקום שנעשה - "הקהל" עם הקשור נוסף ענין .
מעט" "מקדש .69וביתֿמדרש,

ביתֿהכנסת  החזקת עבור ה'מצוות' את מוכרים בראשית' שב'שבת הידוע המנהג עם זה לקשר ויש
השייכים  אלו של להחזקתם המסייעים שהם 'זבולון', של לקו השייכים של בתמיכתם צורך שיש (מכיון

כו'. וירחיבוהו יגדילוהו שבוודאי זה, וביתֿמדרש לביתֿכנסת בנוגע ועלֿדרךֿזה 'יששכר'), של לקו

'לחיים', אמירת לאחרי ה'מצוות', מכירת את שיסדרו לגבאים הדיבור רשות תינתן - שנה בכל וכרגיל
דבר  איד'... שטריימל 'א נעשה שעלֿידיֿזה 'שטריימל', עם - כנהוג - זה וכל 'דברֿתורה', ואמירת
אודות  שמדובר מפני רק זה הרי המצוות', ב'מכירת שמתעסק ומה חול, מעניני למעלה שהוא המדגיש

ציבור'. 'צרכי
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מא.64) יב, בא ופירש"י מכילתא
היחידה 65) ע"י מישראל, שבכאו"א היחידה בחי' גילוי מצד

קודש  – המקדש בבית שדוגמתה צדקנו), (משיח הכללית
הקדשים.

סכ"ה.66) סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ס"דֿד.67) סרי"ג שם שו"ע ראה
וש"נ.68) סע"ב. כח, ב"ק
א.69) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
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כידוע  האחדות, ענין את ביותר ומדגיש מורה ש"ציבור" ראשיֿתיבות70ולהעיר, דיקים,vש"צבור"
a,('ר אות בראשיֿתיבות המרומז הצדיקים, (היפך השלישי הסוג עם המחברת וא"ו ואחרֿכך ינונים,

אחד. "צבור" שנעשים

עבור  רב בממון שתתבטא הצלחה ומופלגה, רבה בהצלחה תהיה המצוות' ש'מכירת ויהיֿרצון
ביתֿהכנסת.

שיהיה מכיון מצוות' ב'מכירת צורך יהיה שלא לזמן נזכה ממש שבקרוב - ieaixadfeוהעיקר sqk,
מהיעוד  וקלֿוחומר בשר`jety"71ובמכלֿשכן כל על רוחי ֿ e`apeאת ועלֿאחתֿכמה ובנותיכם", בניכם

בנוגע לנבואה zexiyrlוכמה התנאים אחד שהיא ד"אשפוך".72, באופן תהיה שבוודאי -

'שטריימל' שלובשים אלו הן יחדיו, כולם גדול", "קהל - השלימות בתכלית הציבור ענין גם יהיה ואז
עיר  לירושלים הקדושה, לארצנו הנה", "ישובו - ברוחניות 'שטריימל' שלובשים אלו והן בגשמיות,

עין". כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן המקדש, ולבית הקודש להר הקודש,

יצחק  לוי רבי לאביו 'הקפות' ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המצוות' 'מכירת [לאחרי
ז"ל].

***

‡È בהערות ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לבאר השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר

ב  היומי לשיעור בנוגע מיוחדת 'm"anxוהדגשה ,'dxez dpyn שבכתב בתורה הקריאה תחילת מצד -
בהקדמתו  הרמב"ם שכתב (כמו תורה' ל'משנה באים שבכתב לתורה בהמשך שהרי בראשית', ב'שבת
בזה  קורא ואחרֿכך תחילה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה', 'משנה זה חיבור שם קראתי "לפיכך

היומי. השיעור אודות אלא שבכתב), (כבתורה תורה' 'משנה תחילת אודות מדובר  לא כי אם כו'"),

·È הפסוק על רש"י בפירוש ששאלו מה על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע האור 73. את אלקים "וירא
החושך": ובין האור בין אלקים ויבדל טוב, כי

משתמשין  שיהיו ולחושך לו נאה ואין טוב, כי ראהו פרשהו, כך פשוטו "לפי מפרש: רש"י
בלילה". תחומו ולזה ביום תחומו לזה וקבע בערבוביא,

הפסוק  על - הפרשה בהמשך זה: על הרביעי 74ושאלו ביום שנאמר הלילה" ובין היום בין 75"להבדיל

הראשונים  והחושך האור שימשו בראשית ימי בשבעת אבל הראשון, האור "משנגנז רש"י: מפרש -
dlila oiae meia oia cgi mdipyזה הרי ולכאורה, ,"dxizqaשכתוב oey`xdלמה meia,"'גו ויבדל גו' "וירא

טוב כי eidiy"ראהו jyegle el d`p oi`e`iaeaxra oiynzyn תחומו ולזה ביום תחומו לזה "קבע שלכן ,"
בלילה"?!

לאור אלקים ויקרא החושך, ובין האור בין אלקים ש"ויבדל לאחרי להבין: צריך קרא meiגם ולחושך
dlilויהי" הכתוב: ממשיך - "axrויהיxwea ב החילוק מבאר אינו ורש"י ל"ערב"". ו"לילה" "יום" ין

לקמן. שיתבאר וכפי ו"בוקר"?

‚È אאמו"ר בהערות בראשית 76. בפרשת הזוהר מאמר יוחאי 77מובא בן שמעון רבי הנהגת אודות
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מ"ד.70) פ"ב לאבות (להחיד"א) לאדן ככר
א.71) ג, יואל
וש"נ.72) א. צב, שבת
ד.73) א, פרשתנו
יד.74) שם

האור 75) בין אלקים "ויבדל כבר נאמר ראשון ביום דלכאורה
רש"י  מתרץ זה ועל הרביעי? ביום החידוש ומהו החושך", ובין

כו'". הראשון האור "משנגנזו
ג.76) ע' לוי"צ לקוטי
א.77) ח,
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השבועות  חג ומנביאים 78בליל לנביאים, "מתורה התורה, בלימוד עסקו חברייא" שאר וכל שמעון ש"רבי ,
כו'" דחכמתא וברזי דקראי ובמדרשות .79לכתובים

בעבודת  וההוראה הלימוד את מבאר אינו אבל כו', קבלה עלֿפי הלשונות דיוקי אאמו"ר ומבאר
האדם.

בפרשת  הזוהר מאמר אודות מדובר (שהרי בראשית' ל'שבת ובשייכות בקשר - לקמן שיתבאר וכפי
ל"הקהל". ובשייכות בקשר וכן בראשית),

„È אתמול בהתוועדות שנזכרה ההלכה על נתעכב - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע את 80. הגוזל "כל
כאילו פרוטה, שוה eznypחבירו lhep שנאמר וגו'"81ממנו, נפש את בצע בוצע כל ארחות .82כן

פרוטה  שוה שגזילת היתכן להבין: ממנו"83וצריך נשמתו נוטל "כאילו - כך כל חמורה ?!84תהיה

ערכו  את שאומדין כיֿאם זה, חומר מצינו לא חבירו של גופו במזיק אפילו קלֿוחומר: הדברים והרי
שבגזילת  יתכן ואיך ונפטר. לו ומשלם ובושת, שבת ריפוי, צער, נזק, ממון, לתשלום ביחס הנזק של

" גזל חשיב חבירו, "כאילוdeydhextממון בלבד "eznyp lhep לשלם חיוב אין זה, עם וביחד ממנו",
בלבד?! פרוטה שוה אלא

נתבאר לא בכתוב גם הרי - בכתוב כן שמפורש ראיה מביא שהרמב"ם אין mrh[ואף ובוודאי הדבר,
בשכל]. והסברה טעם לזה שאין "חוקה", בגדר הוא זה שדין לומר הכוונה

הש"ס  דיבורֿהמתחיל 85בגליון תוספות ב, עמוד נ"ח  דף בבבאֿמציעא "עיין איגר עקיבא רבי מציין
דפעמים  משום היינו, נשמתו, גזל כאילו פרוטה שוה לחבירו הגוזל דאמרינן.. "והא ושם: בגופו", זה

לקנות". במה לו ואין כבד, רעב

אלא  מיעוט רק לא כלל, בלתיֿרגיל דבר זה הרי - לקנות" במה לו ואין כבד רעב "פעמים (א) אבל:
היפך  - נשמה לנטילת פרוטה שוה גזילת תיחשב דמיעוטא מיעוטא שבגלל  יתכן ואיך דמיעוטא, מיעוטא

(ב)86הכלל  תדבר"?! הרוב על גםxwireש"תורה הרי - הא משום אי :apebd פרוטה שוה חבירו את
לקמן  שיתבאר וכפי דוקא?! בגזילה זה דין נאמר ומדוע ממנו, נשמתו נוטל כאילו חשיב להיות .87צריך

ÂË"המעשים כל וליישר הדעות ב"לתקן ולימוד הוראה יש זה בענין והנה, להיות 88. צריך כמה עד -
פרוטה  שוה אלא זה שאין אף בלבד, פרוטה בשוה אפילו חבירו, של בממונו לפגוע שלא הזהירות גודל

קטן  הכי שיעור ממנו".89בלבד, נשמתו נוטל "כאילו חמור, הכי דבר גם זה הרי ,

" ענין עם זה ולקשר להוסיף נשללת ldwdויש שעלֿידיֿזה – ישראל ואחדות ישראל אהבת - "
בלבד.בתכל  פרוטה בשוה אפילו בחבירו, לפגיעה האפשרות ית

" כאמור, הרמב"ם, כלשון - לזה zercdוהעצה owzl- התחלתו ומחלוקת, הפירוד ענין כללות :"
שוות"zercaבחילוקים דיעותיהם "אין כשישנו 90, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,oexqg אלא עני "אין בדעה,
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עניני 78) רק לא נתבארו (בתושב"כ) בראשית שבפ' כשם
בלבד  בראשית ימי בששת שהיו הענינים [הן בראשית" "מעשה
שנמשכים  הענינים שאר והן הראשון), ביום שנברא האור (כמו

שהיו ענינים גם אלא הבריאה], זמן משך כל "מעשה ixg`lעל
ארוך  זמן משך נח, עד שמאדם דורות העשרה – כולל בראשית",

jxraביותר, `ly.בראשית ימי שבעת לגבי
מכל 79) – שבועות" ליל "תיקון לאמירת המנהג מקור ומכאן

התורה. חלקי
ס"ט.80) שמח"ת יום שיחת
יט.81) א, משלי
ספ"א.82) ואבידה גזילה הל'
לחיוב,83) בנוגע שייך zpizpבשלמא ― לצדקה פרוטה שוה

" שעי"ז eytpלומר iig ozep אבל פל"ז), בתניא אדה"ז (כלשון "
לומר  יתכן איך ― לשלילה תיחשב zlifbש בנוגע פרוטה שוה

eznyp"כאילו lhep.כבפנים ממנו",
שאז 84) הגזלן, של לנשמתו ביחס נאמר לא זה חומר שהרי

ענין  זה הרי גזילה איסור חומר שמצד עכ"פ) (בדוחק להבין ניתן
כו'. בנשמתו שפוגע

א.85) קיט, ב"ק
פל"ד.86) ח"ג מו"נ ראה
ואילך.87) סי"א ב', התוועדות בראשית שבת בשיחת נתבאר
בסופן.88) תמורה הל' רמב"ם
פחות 89) גם חשיב ע"ז, כמו מסויימים, בענינים רק שהרי

בגדר  האופנים מב' ולהעיר בלבד. משהו אפילו פרוטה, משוה
(א) – בגדר xeriyד"משהו" שאינו "משהו" (ב) ד"משהו",

ואכ"מ. וש"נ). .153 ע' חכ"ט לקו"ש בארוכה (ראה שיעור
ועוד.90) א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה
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קנית"91בדעת" מה חסרת דעה חסרת, מה קנית "דעה של 92, ענין אחרֿכך נעשה מזה כתוצאה אשר ,
כו' ומחלוקת .93פירוד

" צורך יש אתowzlולכן, ולהשלים לתקן כלומר, אתoexqgdהדעות", וכן ב"דעות"miweligdבדעת,
ואחדות, בקירוב יותר עוד נוסף ֿ ידיֿזה שעל ("הקהל"), יחדיו כולם שמאחדים ֿ זה עלֿידי רבים), (לשון

החושך  מן האור כיתרון ההפכי, המצב תיקון עלֿידי שנעשה .94יתרון

ÊË ובפרט יחדיו, מתאספים מישראל וכמה כמה כאשר גם מודגש ("הקהל") האחדות ענין והנה, .
וביתֿמדרש. ביתֿכנסת קדוש, במקום

"הקהל", פעולות עם בקשר והתוועדויות מסיבות אודות להכריז והמקום הזמן כאן הרי לכך, ובהתאם
ויכריזו  'לחיים', ויאמרו משקה, קנקני שהכניסו אלו עתה יגשו - וכרגיל בזה, וכיוצא 'בתיֿחב"ד' הקמת

כאן. המסובים בין מהמשקה גם ויחלקו כאן, המסובים את ויזמינו הדברים, פרטי על

אליו  השייכים אלו את להקהיל ואחת, אחד כל עלֿידי "הקהל" פעולות בכל שיתווסף - והעיקר
עלֿידיֿזה  מעט", "מקדש בדוגמת קדוש, מקום וחדרם מביתם שיעשו לפעול - כולל כו', קדוש למקום

ה  בעת ומיד שתיכף אלא עוד, ולא ומצוותיה. תורה קדושה, בעניני חדור נעשה רואים dqipkשהבית לבית
ה" את הבית "dfefnבפתח ענין את המדגישה "cg` 'd כל שלאחרי הבית, מן היציאה בעת וכמוֿכן ,"

שה  מדגישים וכו', התורה לימוד בבית, שנעשו "lkdÎjqהענינים - הוא `cgשלהם 'd זה ענין אשר ,"
מעתה  ובואך צאתך ישמר ש"ה' באופן היא המזוזה שפעולת כשם הבית, מן שיוצאים לאחרי גם פועל

עולם" .95ועד

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - והעיקרי האמיתי ל"הקהל" כאמור, זוכים, ועלֿידיֿזה
ממש. ומיד תיכף צדקנו,

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

ÊÈ להסיק ימהר שלא למקרא" חמש "בן על סומך שרש"י פעמים כמה דובר רש"י: בפירוש הביאור .
כאשר  לטעות נתינתֿמקום ולשלול להבהיר רש"י צריך לא ולכן כולו, הענין את שמסיים עד מסקנות
היא  הטעות שלילת (אלאֿאםֿכן זה בענין הכתובים המשך את כשילמד מעצמו זאת יבין חמש" ה"בן
אפילו  או וכתובים, בנביאים שלאחריֿזה, וספרים בפרשיות רב, זמן משך לאחרי שילמד פסוק עלֿידי

כו'). הטעות ולשלול להבהיר רש"י מוכרח שאז שבעלֿפה, בתורה חז"ל מאמר

ואין  טוב, כי האור) (את "ראהו בפירושו מאומה להוסיף צריך אינו רש"י בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
בהמשך  בפירושו ומיד תיכף ילמד חמש" שה"בן מכיון - בערבוביא" משתמשין שיהיו ולחושך לו נאה
בראשית  ימי בשבעת אבל הראשון, האור "משגנז הוא הלילה" ובין היום בין ש"להבדיל הכתובים,

וכו'". הראשונים והחושך האור שימשו

בלילה",ובעצם  ובין ביום בין יחד, שניהם הראשונים והחושך האור ש"שימשו יתכן איך הענין,
באופן  זה שאין שמכיון בפשטות, לומר יש - בערבוביא" משתמשין שיהיו ולחושך לו נאה "אין כאשר

- בלבד קצר זמן למשך אלא .ip`y96קבוע,
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ועוד.91) סע"א. סח, כתובות רע"א. מא, נדרים ראה
ו.92) פ"א, ויק"ר
מי"ד),93) פ"ה (אבות שמים" לשם שהיא "מחלוקת אא"כ

דעות חילוקי לזה dxezaכמו זה אויבים נעשים .. "אפילו שאז ,
שנעשים עד משם זזים לא תודה) של לזה,`miade(במלחמתה זה

ב). ל, (קידושין בסופה" והב את שנאמר

וש"נ.94) ואילך. תקעה ס"ע ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
ב.95) רסו, זח"ג וראה ח. קכ"א, תהלים
להניחו 96) שרגילים יקר דבר שגם במוחש שרואים וכפי

למשך  – כבודו  לפי שאינו במקום להניחו יכולים מוזהבת, בתיבה
קצר. זמן



`'לח zecreezd - g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

ביניהם, חילוק נתפרש לא שבכתוב מכיון הרי, - ו"בוקר" ל"ערב" ו"לילה" "יום" בין לחילוק ובנוגע
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני שהרי מאומה, לבאר רש "י צריך .97לא

ÁÈ כיצד - בערבוביא" יחד שניהם "שימשו וחושך שאור הפירוש מהו ביאור דרוש עדיין אמנם, .
אזי חשוך, בחדר אור מעט כשמדליקים הרי וחושך, אור של עירבוב החושך?!lhaשייך

בזה  הביאור לומר דעות 98ויש חילוקי יש - לחושך בנוגע או 99: האור, העדר אלא אינו חושך אם
בפניֿעצמה. מציאות גם הוא שחושך

"שיהיו רש"י שחושך oiynzynומלשון משמע, - חיובית פעולה של לשון כו'", שניהם "שימשו כו'",
בפניֿעצמה. מציאות גם) אלא האור, העדר רק (לא הוא

להיותם  אשר ומתוק, מר עירבוב ובדוגמת עלֿדרך – וחושך אור עירבוב שפיר שייך ועלֿפיֿזה
שרואים  (כפי מר וקצת מתוק קצת שניהם, את שטועמים באופן יחד לערבם יכולים מזה, זה הפכיים

חושך. וקצת אור קצת - וחושך לאור בנוגע גם מובן ומזה במוחש),

המקום  כאן ואין חקירה, בספרי אריכות בזה ישנה - החושך מציאות הגדרת ענין לעצם ובנוגע
מנחה. להתפלל כבר שצריכים הזמן, קוצר מצד ובפרט בזה, להאריך

ËÈ(א) שהרי – "הקהל" ענין ובדוגמת עלֿדרך היא הנ"ל רשב"י הנהגת אאמו"ר: בהערות הביאור .
ה  את הקהיל עניניiixag`רשב"י את גם והקהיל (ב) קטנם, ועד מגדולם ,dxezd לנביאים "מתורה -

התורה. חלקי כל כו'", לכתובים ומנביאים

כמה  שמקהיל באופן להיות צריכה ב"הקהל" שפעולתו - האדם בעבודת וההוראה הלימוד מובן ומזה
חייב  מישראל ואחד אחד כל שהרי התורה, חלקי כל - גופא ובזה בתורה, לעסוק כדי מישראל וכמה
רבינו  (כפסקֿדין כו'" וסודות ודרשות ברמזים והן ההלכות בפשטי "הן התורה, חלקי כל את ללמוד

תורה  תלמוד בהלכות וכידוע 100הזקן בתורתך'101), חלקנו "ותן אחד 102בענין שלכל דייקא, "חלקנו" ,
("רזי  התורה בפנימיות גם אלא שבתורה בנגלה רק לא בתורה, המיוחד חלקו יש מישראל ואחד

כו'. הנשמה מזל הנשמה, לפנימיות יותר  שייכת התורה פנימיות - ואדרבה דחכמתא"),

דבר, התחלת ב"בראשית", אוחזים שכאשר לומר, יש - בראשית' ל'שבת והשייכות הקשר ובביאור
(לאחרי  החדשה בשנה הארץ") ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית מחודש בעולם העבודה התחלת
עניני  כל להקהלת עד אליו, השייכים התורה חלקי כל את להקהיל ביותר נוגע אזי תשרי), חודש סיום

עלמא" ומקיים באורייתא "עסיק - בעולם לעבודתו אחרֿכך יוצא זה שבכח ממש, .32התורה

Î.זה בדורנו במיוחד מודגש - התורה חלקי כל לימוד בתורה, ה"הקהל" שענין להוסיף, ויש .
תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו כותב - התורה חלקי כל לימוד חיוב אודות מי 100ובהקדמה: ש"כל

מה  כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא צריך מעט, אלא השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג שיכול
חכמים  אמרו ולכן התורה.. מידיעת להשיג לנשמתו ותלמוד 103שאפשר לכאן שבא מי שלא אשרי בידו, ו

הזה". בעולם בגלגול לבוא יצטרך

את  ולהשלים לסיים בהכרח ולכן נוסף, לגלגול להמתין איֿאפשר - האחרון דור זה, בדורנו והרי
זה. בגלגול התורה חלקי כל לימוד חיוב

ובפרט  קודם. לגלגול ביחס גם היא אחר, בגלגול התורה לימוד חיוב השלמת אפשרות ולהוסיף:
בגלגול  שבאו נשמות אלא חדשות, נשמות אינן סגולה) יחידי (מלבד הנשמות שרוב אלו, בדורותינו
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ועוד.97) כד. שם, ועד"ז ח. ג, פרשתנו פירש"י
זמן 98) שאין לזמן, בנוגע הוא שהעירבוב הביאור על נוסף

(פי' חושך זמן ומשך אור זמן משך אלא ולחושך, לאור קבוע
ואילך). 459 ס"ע ח"א תשמ"ו התוועדויוח וראה ועוד. הרא"ם.

וש"נ.99) .180 ע' ח"י לקו"ש ראה

ה"ד.100) פ"א
וש"נ.101) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה
מ"כ.102) פ"ה אבות
א.וש"נ.103) נ, פסחים



לט 'a zecreezd g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

- הבהמית הנפש של השכל מצד אפילו - גדולה הכי טפשות זו שתהיה פשוט, וגם מובן אבל נוסף.
עצלות! בגלל ורק אך כדבעי, בתורה לעסוק ולא שלפניֿזה גלגול על לסמוך

"אידן, להכריז: - ובפשטות התורה, בלימוד ל"הקהל" הקשור בכל ביותר להשתדל יש לפועל: ובנוגע
חלקי  בכל הלימוד את להשלים כדי הגלות, בזמן שנותרו האחרונים הרגעים את נצלו אריין", כאפט
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם - כפשוטו ל"הקהל" ומיד תיכף באים שמזה בתורה, "הקהל" התורה,

בגלות 104ישראל" ישאר לא אחד יהודי אפילו שהרי הנה".105, ישובו גדול "קהל

בביתֿהכנסת  כאן, שמתחיל ריקוד ריקוד, ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך - לנו" תהיה ו"כן
הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו - והמשכו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של וביתֿהמדרש

ממש. ממש ומיד תיכף הקדשים, לקודש עד השלישי ובביתֿהמקדש

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א  אדמו"ר [כ"ק

ז"ל]. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות ' ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - מנחה תפילת לאחרי 

•
g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

dxezÎzgnyl jynd - 'a zecreezd
מוגה  בלתי

חזרו ‰ שלא שלאחרי - כפשוטו המבול ענין גם ישנו שסוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפי ועוד: ...זאת .
הענינים  (ככל זה הרי - הכתובים כפשטות כו', חמור הכי עונש לעולם, מבול הקב"ה הביא בתשובה,

אדם" בני על עלילה "נורא ענין מצד רק עבודת 20הבלתיֿרצויים) שתהיה היא, בזה הכוונה תכלית אשר ,
למעליותא. שהיא כפי האמיתית המציאות תתגלה שעלֿידה דוקא, המטה

שלפניֿזה  בהתוועדות כמדובר - הענין הואd"awdשאצל21ונקודת dhnlהסדר dlrnln,היינו ,
אצל  ואילו כו'. למטה גם ונמשך יורד ואחרֿכך העילוי, בתכלית בתורה, שהוא כפי הענין ישנו שתחילה

mc`d,להיפך הוא dlrnlהסדר dhnln ועלֿידי למטה, שהיא כפי מהמציאות היא שההתחלה היינו, ,
כפ  האמיתית המציאות את מגלים העילוי.העבודה בתכלית שהיא י

הוא  מתןֿתורה ענין שכללות לכך נוסף בתורה: היא הענינים כל התחלת שהרי - בתורה ודוגמתו
המתחיל" "ואני למטה, סיני"22מלמעלה הר על ה' "וירד האלה"23, הדברים כל את אלקים "וידבר ,24,

(בלימודו  מסיני" למשה נאמר שכבר מה התורה דברי כל את ולדבר "לאמר "לאמר ", נעשה ועלֿידיֿזה 
האדם) הוא25של הקב"ה אצל הסדר עצמה, בתורה הרי -dhnl dlrnln,לפשט עד כו' דרזין מרזין ,

הוא הסדר האדם אצל dlrnlואילו dhnln"למקרא שנים חמש "בן עשר 26, "בן ואחרֿכך הפשט, לימוד ,
הסוד  לימוד לבינה", ארבעים "בן עד לגמרא", חמשֿעשרה בן למשנה, השלימות 27שנים לתכלית ועד ,

מאה". "בן

היא  שההתחלה כאמור, למטה, מלמעלה הוא הסדר הקב"ה שאצל - המבול לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
על  עלילה "נורא ענין מצד כו', הירידה לתכלית עד למטה יורד ואחרֿכך העילוי, בתכלית הענין משורש 
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יב.104) כז, ישעי'
בתחילתו.105) חי"א לקו"ש ראה
וש"נ.20) .395 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה. סו, תהלים
ס"ג.21) א' התוועדות בראשית ש"פ שיחת
ועוד.22) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

כ.23) יט, יתרו
א.24) כ, שם
ב.25) סז, יתרו תו"א
ספ"ה.26) אבות
סרמ"ו27) יו"ד ש"ך וש"נ.ראה שם. לאבות זהר שערי סק"ו.
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אמיתת  מתגלה למטה שגם העבודה, לשלימות עד למעלה, מלמטה האדם עבודת מתחילה ואז אדם", בני
העילוי. בתכלית בשרשו שהוא כפי הענין

התענוג  אופן כפי כו' עושין והמלכים שהשרים הצחוק "כמו הקניגא, כמשל - בזה הכוונה ותכלית
שלימות  כביכול, הקב"ה, אצל פועלים התחתונים עבודת שעלֿידי היינו, כו'", למלך בזה הנרצה

.28התענוג 

Âהמבול ענין רק ישנו זה שבדורנו מובן עלֿפיֿזה .`zeilrnl כבר ישנו - האחרון דור זה, בדורנו :
במשך  בעבודתם ישראל בני שפעלו טובים ומעשים ומצוות תורה עניני של כו' ועצום מופלג הכי ריבוי

שלפניֿזה. הדורות כל

עד  שלפניֿזה, הדורות כל במשך ישראל עם על שעברו הבלתיֿרצויים הענינים כל לאחרי ובפרט
הבירור  נעשה וכבר בלתיֿרצויים, ענינים כל ידיֿחובת יצאו כבר - האחרון בדור שהיה נורא הכי ל'מבול'

השלימות. בתכלית כו' והזיכוך

אדם", בני על עלילה ד"נורא זיך")... געשפילט ("גענוג ה'משחק' כבר נגמר בוודאי שכן, ומכיון
רק יומשך - ולהבא dlbpdeומכאן d`xpd aeh אוצרך" והושענאֿרבה) הכיפורים (ביום הפיוט ובלשון ,

epl aehd"ממש למטה גם והנגלה הנראה בטוב לנו "הטוב הענינים 29תפתח", באותם היינו, לנו, "הטוב ,
טוב" שהוא בשכלינו ומושג שמובן ומזונא, חיי בני ,30הטובים,

היא  שהכוונה בוודאי - נח בפרשת התורה בקריאת – "מבול" של ענין אודות עתה כשמדובר ולכן
" וברכה, טוב השפעת של "leanל"מבול" של "dkxa inyb" ,"daeh aex"ה"כלים גם שישנם ובאופן ,"

טובה". "רוב לקבל

אין  טובה, להם "השפעת טובה", "רוב לקבל יכולים היו לא המעגל" "חוני של שבזמנו אף כלומר,
לקבל" ישראל 31יכולין של עבודתם עלֿידי ומצוות תורה בעניני מופלג ריבוי נוסף עתה ועד מאז הרי -

(פנימיות  המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת המופלגה ההצלחה לאחרי ובמיוחד הדורות, במשך
הולכים  שעלֿידיֿזה דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ובשליחותו בכחו זה, בדורנו "חוצה" התורה)

היעוד  יקויים שבו לזמן ובנותיכם"32וקרבים בניכם ונבאו בשר כל על רוחי את שכן,33"אשפוך ומכיון ,
טובה". "רוב גם לקבל 'כלים' ישראל בני נעשו בוודאי

Ê גם כולל תשרי, חודש מועדי וחותם בסיום כשעומדים אלו, ימים לעבודת בנוגע - יותר ובפרטיות .
נח: פרשת של בשבוע בעולם, לעבודה ומתכוננים בראשית', 'שבת המשך

ובפרט  אלול, בחודש מההכנה החל - תשרי חודש מועדי עבודת עניני פרטי כל שנשלמו לאחרי
יום  שבין ימים ארבעה הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת ראשֿהשנה, הסליחות, ימי אלול, ח"י לאחרי
באופן  שמתעלים כפי ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת הסוכות, חג ימי שבעת הסוכות, לחג הכיפורים

ביותר. נעלית ושלימות בדרגה ישראל בני נמצאים - בראשית' ב'שבת ד"ויכולו"

לדרכו" הלך ("ויעקב לדרכם בצאתם עמהם לוקחים - זו נעלית תפקידם 34ושלימות את למלא (
דפרודא" "עלמא בעולם, לשרשם 35ושליחותם ולהשיבם כו', שנתפזרו העולם עניני כל את וללקט לקבץ ,

בקדושה. ומקורם

את  ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל הקהל', 'שנת – זו בשנה מיוחדת ובהדגשה
גו'" ואחד 36ה' אחד כל של הפרטית בעבודתו גם להיות צריך ה"הקהל" שענין פעמים כמה כמדובר -
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תולדות 28) תו"ח ואילך. צה ע' תקס"ב (סה"מ ויתןֿלך ד"ה
ועוד. ואילך ד כ, ח"א שעה"ת ואילך). ד יב,

ואילך.29) כא ס"ע תרפ"ז סה"מ
קפט.30) ע' ח"ג קונטרסים סה"מ
א.31) כג, תענית ראה
א.32) ג, יואל

ועאכו"כ 33) (קטנים), ובנותיכם" "בניכם שבדרגת אלו אפילו
יותר. נעלית שבדרגה אלו

וש"נ.34) .556 ע' ח"כ לקו"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ל'
ובכ"מ.35) ספל"ג. תניא ראה
יבֿיג.36) לא, וילך



מי 'a zecreezd g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

גם  זה ענין שפועל עד ה'", את ב"ליראה חדורים שיהיו עניניו כל אח ולקבץ ללקט להקהיל, מישראל,
כו'. בעולם בחלקו

- נח" נח תולדות "אלה בראשית', 'שבת וחותם בסיום בתורה מהקריאה נתינתֿכח באה זה ועל
ד" באופן היא בעולם לעבודה תשרי חודש ממועדי gpשהיציאה gp נייחא דרוחא, נייחא מלשון ,"

גם  הגוף ומנוחת הנפש מנוחת - עצמו שבאדם ותחתונים מעליונים החל בתחתונים. ונייחא בעליונים
ו 37יחד  ישראל", "בשביל שנבראו שבעולם, ותחתונים בעליונים גם נמשך ומזה טובה , השפעת מתוך

לקבל". ש"יכולים באופן ברכה", "גשמי של "מבול" כאמור, בריבוי,

Á בני והנגלה, הנראה טוב עניני בכל ומבורכת טובה שנה פשוטו: מידי יוצא ענין אין - ובפשטות .
" של ובאופן יחד, גם ובגשמיות ברוחניות רויחא, ובכולם רויחא, ומזונא מלבד aexחיי כלומר, טובה",

בהמשכת  הקב"ה ומוסיף מרבה ערוך', 'שולחן עלֿפי מישראל ואחד אחד לכל שמגיע הטובה ריבוי
ויותר, יותר הברכות

הכתוב  lig","38ובלשון l` lign ekli'ש"ה הכתוב כפשטות כפשוטו, ("חיל" הראשון שה"חיל" היינו,
נעלית  בדרגה ל"חיל" הכנה נעשה כו') ועשירות וגבורה כח מלשון חיל", לעשות כח לך הנותן אלקיך..

" - הכתוב כהמשך - העיקרית לברכה ועד הלאה, וכן oeivaיותר, miwl` l` d`xi"39.

ואדרבה, אלקים", אל ד"יראה הענין ודוגמת מעין גם ישנו - האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, ועוד
המגיד  הרב שכתב כמו – הגלות בזמן יתירה מעלה יש מסויימת הוא 40מבחינה הגלות בזמן ש"היום

אליו  להתקרב איֿאפשר מלכותו בבית כשהוא המלך כמשל הבית, מבזמן יותר הקודש רוח להשיג בקל
כו'" שירצה מי כל אליו להתקרב יוכל שאז בדרך, שהוא כמו .41כלֿכך

בציון" אלקים אל ל"יראה זוכים ומיד שתיכף - ynnוהעיקר eheytk בבוא" השלישי, בביתֿהמקדש ,
אלקיך" ה' פני את לראות ישראל בפנים"42כל "פנים הנה"43, ישובו גדול "קהל כאשר ,44.

התחל  שזוהי והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל בענין ההתעסקות עלֿידי הפעולה ובפרט ת
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו עוד45ד"ואתם להמתין שצריכים אלא ,cala rbx ivg e` ,cg` rbx,

צדקנו. ומשיח הקב"ה עלֿידי גו'", תלוקטו ד"ואתם הפעולה לשלימות

נפשך  "שמח - בציון") אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכו (לאחרי שלאחריֿזה במזמור וכההמשך
נפש 46עבדך" "שמח שיהיה ודורשים מבקשים אלא כו', והסברים בביאורים מסתפקים שלא היינו, ,

מישראל  ואחד אחד כל אצל גלויה שמחה וחנני"47עבדך", אלי ד"פנה ובאופן ,48- העיקר והוא ועוד ,
הגשמי הזה בעולם – ב"תורתֿאמת" הכתובים ynnכפשטות eheytk.טפחים מעשרה למטה ,

שמחה  מתוך צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה לשנת זוכים ומיד שתיכף - ובפשטות
ראשם" על עולם "שמחת כלל, הגבלה בלי גדול הכי תענוג ומתוך כלל, הגבלה בלי גדולה ובאופן 49הכי ,

שעלֿידיֿזה  ישראל, בני של פרטים ופרטי הפרטים בכל נמשכים מהגבלה שלמעלה והתענוג שהשמחה
ישובו  גדול "קהל ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעוד קיום את יותר עוד ומזרזים ממהרים
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ובמילא,37) אחד, איש על קאי ש"נח" – הענינים כפשטות
בעליונים  (נייחא הענינים ששני באופן הוא נח") ("נח שבו הכפל
הגוף) ומנוחת הנפש מנוחת – עצמו ובאדם בתחתונים, ונייחא

יחדיו. באים
ח.38) פד, תהלים
והן 39) כפשוטו, הן – "ציון" דבחי' העילוי גודל וכידוע

שבי' של ענין בה שייך שלא נעלית, הכי דרגה – האדם בנפש
ואילך)). סע"ב (א, דברים ר"פ לקו"ת (ראה ח"ו

סע"ג.40) יד, לקו"א
בנוגע 41) רע"ב) לב. ראה (לקו"ת הזקן רבינו ביאור וע"ד

למלך  משל "ע"פ - תשרי) חודש לגבי (אפילו אלול חודש למעלת
פניו  ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם

מקבל  והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה,
לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את

יא.42) לא, וילך
ד.43) ה, ואתחנן – הכתוב ל'
ז.44) לא, ירמי'
יב.45) כז, ישעי'
ד.46) פו, תהלים
(47- ישראל", זמירות "נעים המלך, דוד של תפלתו שהרי

מישראל. כאו"א בשם
טז.48) שם,
יא.49) נא, שם יו"ד. לה, ישעי'
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מתוך  הקדשים, ולקודש לביתֿהמקדש הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו - הנה"
ממש. עין כהרף לבב, וטוב שמחה

***

Ë בענין הדיבור תחילת לאחרי הרי המוקדם, אל המאוחר מן הסדר אודות לעיל להאמור בהמשך .
שלפניו. בענין להמשיך יש נח", נח תולדות "אלה במנחה, בתורה הקריאה מאוחר, הכי

מנחה) (לפני הקודמת בהתוועדות בהמדובר להמשיך יש - לכך היומי 50ובהתאם השיעור אודות
דעתי. עניות לפי בזה לומר הנראה דיֿצרכו נתבאר לא הזמן קוצר שמצד גזילה, בהלכות ברמב"ם

כדלקמן. בראשית, שבת דיומא, לענינא - גזילה הלכות ושייכות הקשר ביאור - לראש ולכל

È ובשביל ראשית.. שנקראת התורה בשביל "בראשית, - רש"י שמפרש כפי - "בראשית" הפירוש .
וכל  וארץ שמים כולה, הבריאה מציאות על והתורה ישראל של בעלותם היינו, ראשית", שנקראו ישראל

ישראל. ובשביל התורה בשביל אלא נבראו שלא צבאם,

" הוא רש"י שפירוש xwn`ומכיון ly eheyt יודע חמש בן שגם נמצא, - למקרא" שנים חמש ל"בן ,"
והתורה. ישראל בשביל אלא אינה כולה הבריאה שמציאות בפשטות ומבין

תורה" מלמדו אביו לדבר מתחיל "משהתינוק - מזה ניתנה51ויתירה כולה שהתורה לכך נוסף :dyexia
יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה מישראל, ואחת אחד יורש 52לכל יומו בן תינוק אפילו אשר ,

גם  הרי - "משהתינוק cenilהכל אלא שנים", חמש "בן כשנעשה רק לא מוקדם, הכי בגיל מתחיל התורה
" אביו את תורה חייבה לערך, שנתיים בגיל לדבר", .53תורה"ecnllמתחיל

מתחיל כש"התינוק ומיד שתיכף בפשטות, לומר יש הדבר, כח xaclובטעם את לנצל צריכים ,"
ל  הפועל) אל הכח מן זהֿעתה (שיצא ez`ixaהדיבור zilkz בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל -

בם"eceakl"54אלא "ודברת - הדיבור לכח בנוגע ובפרטיות, תורה"55, "בדברי כח 56, שבריאת היינו, ,
התורה  לימוד בשביל אלא אינה .57הדיבור

" מצווה בחיים, אמיתית הוראה חיים", ו"תורת אמת" "תורת שכאשר בוודאי ecnllופשיטא, - תורה"
ל" השנתיים) בן (התינוק הוא גם "cenilשייך מצווה התורה היתה לא כן, לא שאם ,"ecnll."תורה

ש  -zligzומכיון כולה הבריאה מציאות על והתורה ישראל של בעלותם "בראשית", היא התורה
לדבר. התחיל שזהֿעתה לתינוק גם אלא) למקרא", חמש ל"בן רק (לא בפשטות מובן זה שענין נמצא,

נמצא, כולו, העולם על ישראל של בעלותם מצד כי - גזילה להלכות השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
של ענין זה הרי ישראל, של רשותם ללא מסויים דבר לוקחים העולם אומות ד'חשיב dlifb58שכאשר ,

mdipta'הבעלים המקומות.59של ובכל הזמנים בכל נצחי, עם הוא ישראל שעם מכיון ,

להם  לתת לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם "מה - רש"י פירוש עם זה לקשר ויש
גוים  העולם60נחלת אומות יאמרו שאם ,mihqlmz` כל להם אומרים הם גוים, שבעה ארצות שכבשתם

לנו": ונתנה כו' בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ

אתם" "לסטים לישראל העולם אומות של id`טענתם `id העולם אומות כלפי ישראל של ,61טענתם
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סי"ד.50) א' התוועדות בראשית ש"פ שיחת
הל'51) ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם סע"א. מב, סוכה ראה

ועוד. בתחילתן. לאדה"ז ת"ת
ד.52) לג, ברכה
רק53) בפועל.zelraלא לימוד גם אלא התורה, על
ספ"ו.54) אבות
ז.55) ו, ואתחנן
ב.56) יג, ברכות
אלא 57) שאינו לומר יש – באוה"ע שישנו הדיבור וכח

תרנ"ו  סה"מ ראה – בכיו"ב שמצינו (ע"ד הבחירה ענין בשביל
ועוד) בשוה"ג. שיט ס"ע

אפילו58) הוא אוה"ע אצל גזל איסור – zegtaואדרבה
סע"א). נט, סנהדרין (ראה פרוטה משוה

(59– הבעלים בידיעת תלוי לגניבה גזילה בין החילוק שהרי
ה"ג. פ"א גזילה הל' ה"ג. פ"א גניבה הל' רמב"ם

ו.60) קיא, תהלים
במומו 61) הפוסל "כל א) ע, (קידושין ממארז"ל להעיר

אתם"! "לסטים לישראל טוענים הגזלנים, שהם שאוה"ע פוסל",
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דפרודא", "עלמא תחתון, הכי לעולם עד עליון הכי מהעולם השתלשלות, סדר בכל שבעולם, דבר כל כי
" אלא אינה מציאותו כל - ממנו למטה תחתון שאין התחתון הזה l`xyiעולם liaya"62 כאשר ולכן ,

אומרים  לאו, ואם ניחא. מישראל, רשות קיבלו אם הרי שבעולם, מסויים בדבר משתמשים העולם אומות
אתם"! "לסטים בידכם, היא גזילה ישראל: להם

גם  נשתלשל - (כנ"ל) הענינים ברוחניות בפרשה"), ("האמורים בתורה שהוא כפי ה'גזילה' ומענין
גזילה. בהלכות הדינים פרטי נתבארו זה שעל כפשוטו, הגזילה ענין

‡È היומי בשיעור להלכה באים ומכאן חבירו 63. את הגוזל "כל - הקודמת בהתוועדות אודותה שדובר
שנאמר  ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה וגו'":64שוה נפש את בצע בוצע כל ארחות כן

דמים, שפיכת - ממנו" נשמתו נוטל "כאילו הוא פרוטה שוה גזילת שחומר היתכן מובן: אינו לכאורה
חמורות?! הכי העבירות משלוש אחת

חבירו את המזיק עצמך: צער,etebaוהגע נזק, ממון, לתשלום ביחס הנזק של ערכו את אומדין -
בגזילת ואילו ונפטר: לו ומשלם ובושת, שבת "oennריפוי, גזל חשיב dhextחבירו, dey כאילו" - בלבד "

lhepeznyp!?"ממנו

חייב  שאינו היתכן ממנו, נשמתו נטילת כדי עד הוא פרוטה שוה גזילת חומר אם גיסא: ולאידך
גזל" אשר הגזילה את ("והשיב בלבד פרוטה" "שוה כיֿאם גם 65להשיב ופטור בלבד), פרוטה" "שוה -

עליו" לוקין אין לתשלומין שניתן לאו "כל כי פרוטה"66ממלקות, "שוה שבהשבת יתכן כיצד -xhti
נשמה?! נטילת חומרת על

·È הש"ס בגליון והנה, 'תוספות'67. ע"ב, נ"ח דף בבבאֿמציעא "עיין איגר עקיבא רבי מציין
היינו, נשמתו, גזל כאילו פרוטה שוה לחבירו הגוזל דאמרינן.. "והא ושם: בגופו", זה דיבורֿהמתחיל

לקנות". במה לו ואין כבד, רעב דפעמים משום

הקושיא: את יותר מחזק - זה תירוץ אבל

שאפילו  דמיעוטא, מיעוטא אלא מיעוט, רק לא זה הרי - לקנות" במה לו ואין כבד רעב "פעמים א)
דמיעוטא  למיעוטא חייש לא למיעוטא, דחייש מאיר תחשב 68רבי דמיעוטא, מיעוטא שבגלל יתכן ואיך ,

נשמה?! לנטילת פרוטה" "שוה גזילת

" הרמב"ם לשון דיוק משמעות היפך הוא הנ"ל תירוץ נוטל lkב) כאילו פרוטה שוה חבירו את הגוזל
עשיר  הוא הנגזל אם נפקאֿמינה ללא הגוזל", "כל האופנים, בכל הוא זה שחומר היינו, ממנו", נשמתו
אם  כו'") כבד ד"רעב המציאות (דוגמת ממש נפשו חיי הוא זה פרוטה" "שוה אם היינו, כו', עני או

לאו.

גם הרי - הא משום אי ועיקר: נוטל apebdג) כאילו חשיב להיות צריך פרוטה" "שוה חבירו את
דוקא?! בגזילה זה דין נאמר ומדוע ממנו, נשמתו

‚È:הרמב"ם בדברי הדבר שמפורש - בזה הביאור לומר ויש .

שלפניֿזה  תחמוד"69בהלכות ("לא ותאוה חימוד איסור פרטי את הרמב"ם תתאוה"70מבאר ),71ו"לא
אףֿעלֿפי 72וממשיך  למכור הבעלים רצו לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד לידי מביאה "התאוה :
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שעי"ז 62) התורה, עם ישראל של התקשרותם ע"י ובפרט
היינו  התורה", "בשביל גם שבריאתו העולם, על בבעלותם נוסף

מכח היא zewfgשבעלותם izy.
ספ"א.63) ואבידה גזילה הל'
יט.64) א, משלי
כג.65) ה, ויקרא
ואבידה.66) גזילה הל' ריש

א.67) קיט, ב"ק
וש"נ.68) אֿב. קיט, יבמות
טֿיו"ד.69) הלכה
יח.70) ה, ואתחנן יד. כ, יתרו
שם.71) ואתחנן
וגניבה 72) גזילה הל' או"ח אדה"ז שו"ע וראה יא. הלכה

ס"ה.
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שנאמר  גזל, לידי יבוא ברעים, והפציר בדמים להם הבעלים 73שהרבה עמדו ואם וגזלו. בתים וחמדו
כו'". ולמד צא רמים, שפיכות לידי  יבוא מלגזול, מנעוהו או ממונם להציל בפניו

שהגזל  דמכיון - ממנו" נשמתו נוטל כאילו פרוטה שוה חבירו את הגוזל "כל מוסיף, לזה ובהמשך
מנעוהו  או ממונם להציל בפניו הבעלים עמדו ש"אם אדם של שמטבעו כאמור, דמים, שפיכות לידי מביא
ש"כל  באמרה גזל, של המיוחד החומר אודות תורה הזהירה לכן דמים", שפיכות לידי יבוא מלגזול,
מכיון  פרוטה", "שוה מועט, בדבר שגם היינו, ממנו", נשמתו נוטל כאילו פרוטה שוה חבירו את הגוזל
חימוד, לידי מביאה ("התאוה הנ"ל ההשתלשלות סדר בו שייך ונתינה, לקיחה של שיעור בו שיש

ממנו". נשמתו נוטל "כאילו - דמים") שפיכות "לידי מביא והגזל גזל", לידי מביא והחימוד

כו'), כבד (רעב דמיעוטא דמיעוטא למקרה חשש זה שאין - דלעיל השאלות כל מתורצות ועלֿפיֿזה
פשוט. וגם כמובן בלבד, ובגזל הגוזל"), ("כל גזל בכל ושייך כו', בניֿאדם טבע שמצד דבר כיֿאם 

הדעות" ד"לתקן הענין גם מודגש זו להיות 74ובהלכה צריך כמה עד - הדעות" תיקון גוואלדיקער "א ,
שלא  לקחת שאסור בלבד זו שלא בלבד, פרוטה" ב"שוה אפילו חבירו, של לממונו בנוגע הזהירות גודל
יכול  בלבד, פרוטה" "שוה אודות שמדובר אף כי לדבר, ולהתאוות לחמוד אפילו אסור אלא ברצונו,

כו'. חמור הכי דבר מזה להשתלשל

„È הרמב"ם ממשיך - בלבד פרוטה" ב"שוה אפילו גזילה, איסור חומר ביאור לאחרי והנה, .63:
הגזי  היתה לא אם הגזילה "ואףֿעלֿפיֿכן, דמי והחזיר מאליו ובא תשובה, לעשות הגזלן ורצה קיימת, לה

על  הישרה הדרך לקרב כדי לו, ומוחלין אותו עוזרין אלא ממנו, מקבלין שאין היא חכמים תקנת -
ממנו". נוחה חכמים רוח אין הגזילה, דמי ממנו המקבל וכל השבים.

הדרך  "לקרב ההשתדלות להיות צריכה כמה עד - הדעות" ב"לתקן נפלאה הוראה למדים ומכאן
השבים": על הישרה

הגזילה, חטא על לכפר כדי הגזילה", דמי והחזיר מאליו ובא תשובה לעשות הגזלן ש"רצה אףֿעלֿפי
השבים", על הישרה הדרך לקרב "כדי מכלֿמקום – בארוכה) (כנ"ל נשמה נטילת כדי עד חמור, הכי חטא

של והפסד בנזק להתחשב מבלי לו", ומוחלין אותו עוזרין אלא ממנו מקבלין דמים,lfbpd"אין הפסד הן ,
הגזילה  דמי את כאילו75שמפסיד זה הרי הגזילה דמי איֿלקיחת שעלֿידי והן ,olfbl riiqn בידו שיהיו
זה כל הנה, - גזילה על i`ckדמי הישרה הדרך "לקרב תשובה, לעשות יהודי על ולהקל לעזור בשביל

השבים".

ÂË חכמים צריכים היו השבים" על הישרה הדרך לקרב "כדי - גיסא לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה .
רק (לא ממנו יקבלו שלא גםincלתקן אלא) קיימת", הגזילה היתה לא "אם dnvrהגזילה, dlifbd כשהיא

הגזילה?! את להחזיר יצטרך שלא כדי תשובה מעשיית שימנע יתכן שהרי קיימת,

לשלם  עלֿמנת או להחזיר, עלֿמנת לגנוב או שחוק, דרך לגנוב "אסור בזה: הביאור לומר ,76ויש
אסור, jka"הכל envr libxi `ly77.

קיימת, הגזילה שכאשר בנידוןֿדידן, לומר יש ירגיל `xyt`Îiועלֿדרךֿזה "שלא בידו, להשאירה
פעמים, וכמה כמה אלא אחת, פעם רק לא עת, בכל ברשותו הגזילה את שיראה דמכיון - בכך" עצמו

המופרך  דבר אינה שגזילה בכך" עצמו ש"ירגיל חשש יש ויותר, ואחת, פעמים .78מאה
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ב.73) ב, מיכה
בסופן.74) תמורה הל' רמב"ם ראה
לקנות".75) במה לו ואין כבד, "רעב של במקרה אפילו
בו 76) ויודע לההנותו "שרוצה רע"ב) סא, (ב"מ כפירש"י

ומתנה  זכי' הל' (רמב"ם יחיה" מתנות "שונא (משום יקבל" שלא

כדי לגנוב רוצה ולכן, כפל.aiigziyבסופן)), תשלומי לו לשלם
גזילה 77) הל' חו"מ אדה"ז שו"ע וראה ה"ב. פ"א גניבה הל'

ס"ב. וגניבה
דמי 78) בידו שיש אף קיימת", הגזילה היתה לא "אם משא"כ

הגזילה. את תמיד לו המזכיר דבר בידו שאין מכיון – הגזילה
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ÊË:"השבים על הישרה הדרך "לקרב ההשתדלות בגודל יתירה להדגשה באים ומכאן .

ובנאה  קורה "גזל - השבים" "תקנת מפני להחזיר חייב אינו קיימת, הגזילה כאשר שגם אופן ישנו
הבנין" יפסיד ולא דמיה את נותן שיהיה השבים תקנת מפני חכמים תיקנו .79בבירה..

ש  - הדבר oipadוטעם cqtd כ"דין לבעליה", קורה ויחזיר הבנין כל את "שיהרוס החיוב (מפני
i`ceel),79תורה" aexw ותשאר תשובה שיעשה עדיף ולכן התשובה, עשיית שימנע בלבד) חשש רק (לא

דמיה. ויחזיר עת), בכל שיראנה (אף בבנין הקורה

רק  זה הרי - נוסף) הפסד (ללא שהיא כמות להחזירה שיכול בעינה, שקיימת בגזילה [מהֿשאיןֿכן
yyg,`ny שלא" הגזילה את להחזיר חייב ולכן הגזילה, את להחזיר יצטרך שלא כדי תשובה יעשה לא

עת], בכל הגזילה את שיראה עלֿידיֿזה בכך" עצמו ירגיל

כאשר  - השבים" על הישרה הדרך "לקרב השבים", ב"תקנת להשתדל צריך כמה עד רואים ובזה
קיימת  הגזילה כאשר אפילו הרי תשובה, עשיית חסֿושלום, ימנע, הגזילה להחזיר שהחיוב לוודאי קרוב

דמ  נותן (אלא מחזירה שנמצא אינו עת בכל בביתו הקורה שראיית החשש עם להתחשב מבלי בלבד), יה
יותר. ונוגעת חשובה השבים" ש"תקנת מפני - כו' בכך שיתרגל למצב להביאו עלולה בביתו,

ÊÈ,חסֿושלום גזילה איסור על עברו לא שבוודאי אלו גם - מישראל ואחת אחד לכל מזה וההוראה .
מימיו" עבירה עבר ש"לא "בינוני", לדרגת ועד בלתיֿרצוי, לדבר בכלל שייכים ליחס 80ואינם בנוגע -

השבים": על הישרה הדרך "לקרב הזולת, עם

האמור  עלֿדרך שלו, ההפסד חשבון על גם להיות צריכה - לתשובה הזולת את לקרב ההשתדלות
למי  בנוגע גם - זה וכל תשובה, לעשות הגזלן על להקל כדי הגזילה, דמי את להפסיד צריך שהנגזל
ההפסד  על לוותר צריך בשבילו גם נשמה, כנטילת שחמורה בגזילה, שנכשל עד נמוכה, בדרגה שנמצא

בתשובה. לחזור עליו להקל כדי שלו ,

הגזילה  שענין היינו, בבירה", ובנאה קורה ש"גזל כלֿכך נמוכה בדרגה שנמצא מי שגם כך, כדי ועד
בשביל  גם - כו' הבית בחוזק שמוסיפה קורה אלא חלק, סתם ולא מביתו, חלק קבוע, דבר אצלו נעשה

השבים". "תקנת מפני שלו, ההפסד על לוותר צריך כזה יהודי

כגוןֿדא. ענינים על בשמחתֿתורה לדבר גרמא הזמן אין אבל עוד, בזה להאריך ויש

ÁÈ גזילה שהרי העולם, לאומות גם ושייך נוגע - הגזילה ענין אודות לעיל האמור שכל להוסיף, ויש .
בניֿנח  שנצטוו מהמצוות אחת לקבל 81היא העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה "צוה והרי ,

נח" בני שנצטוו בארוכה).82מצוות פעמים כמה (כמדובר

חסידות  בדרושי מבואר ובהקדמה: לשמחתֿתורה. והשייכות מהקשר גם שיוםֿטוב 83ולהעיר
בהמשך בא mixetikdשמחתֿתורה meil"מתןֿתורה זה חתונתו "יום לוחות 84- בו שניתנו הכיפורים "יום ,

.85אחרונות"

ראשונות, לוחות של מתןֿתורה עם גם קשור אחרונות לוחות של שמתןֿתורה פשוט, וגם מובן והרי,
לתושיה" ד"כפלים באופן ראשונות, לוחות עניני פרטי בכל עילוי נוסף אחרונות לוחות שעלֿידי ,86היינו,
אחרונות  בלוחות שנוסף והעילוי התוקף מצד נעשים ראשונות, בלוחות שניתנו הענינים שגם .87היינו,
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ה"ה.79) פ"א וגניבה גזילה הל'
רפי"ב.80) תניא
רפ"ט.81) מלכים הל' רמב"ם
ה"י.82) פ"ח שם
(סה"מ 83) תש"מ לכם תהי' עצרת השמיני ביום ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). שסג ע' מלוקט
במשנה.84) – רע"ב כו, תענית
שם.85) פירש"י

רפמ"ו.86) שמו"ר ו. יא, איוב
לפני 87) שנצטוו במצוות מ"ת שפעל התוקף – לדבר דוגמא

עושים  אנו אין היום, עושים או מרחיקים שאנו מה "כל – מ"ת
זה  אמר שהקב"ה לא ע"ה, רבינו משה ע"י הקב"ה במצות אלא
מל  ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו אין . . שלפניו לנביאים

מפני אלא ביתו, ואנשי רבינו עצמו משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה
חולין  להרמב"ם (פיהמ"ש ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו שנימול

ספ"ז).
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הגבורה  מפי משה לציווי בנוגע גם ופועל שייך האחרונות הלוחות שעילוי - לעניננו ובנוגע
ומכיון  נח", בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את "לכוף הראשונות) הלוחות של (במתןֿתורה

יוםֿטוב גם הרי של dxezÎzgnyשכן, לציווי שייך אחרונות) לוחות בו שניתנו הכיפורים ליום (בהמשך
שלהם. מצוות יקיימו שבניֿנח להשתדל ישראל בני

ËÈ ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע ואילך) יד (סעיף לעיל המדובר עם ושייכות לקשר גם באים ומכאן .
בענין ההשתדלות גודל אודות -daeyzd:

חסידות  בדרושי השאלה האחרונות,83ידועה הלוחות של מתןֿתורה לאחרי שמחתֿתורה קבעו מדוע
הראשונות? הלוחות של מתןֿתורה לאחרי ולא

שלו" "קב המטה, עבודת עילוי מצד - בזה הביאורים אחרונות:88ואחד שבלוחות ,

סיני", הר על ה' "וירד המתחיל", "ואני - למטה מלמעלה היה ראשונות לוחות של מתןֿתורה
ה'" אל "עלה משה אצל נפעל ה),89ועלֿידיֿזה סעיף (כנ"ל

"בעשירי  - הכיפורים ביום התשובה עבודת לאחרי היה האחרונות הלוחות של מתןֿתורה ואילו
כדברך  סלחתי למשה לו ואמר שלם, ובלב בשמחה לישראל הקב"ה נתרצה לוחות 90בתשרי לו ומסר ,

למעלה.91אחרונות" מלמטה ,

בשמחתֿתורה. השמחה שלימות אחרֿכך באה - התשובה עבודת המטה, עבודת עילוי גודל ומצד

Î לקרב" הזולת, על בהשפעה ההשתדלות אודות ברמב"ם היומי מהשיעור ההוראה - לעניננו ונחזור .
השבים". על הישרה הדרך

ה'". את ליראה גו' העם את "הקהל הקהל', 'שנת – זו בשנה ביותר מודגש זה שענין להוסיף, ויש

אחד  לכל כיֿאם סגולה, ליחידי רק לא שייכת ד"הקהל" שהעבודה בארוכה פעמים כמה וכמדובר
ש  בשר לעיני בגלוי רואים שהרי, - וטף נשים אנשים מישראל, cg`eואחת cg` lk על להשפיע יכול

על  להשפיע שיכולים כאלו שיש עליהם, להשפיע שיכול האנשים לכמות בנוגע רק הוא החילוק אחרים,
מישראל, מעטים על להשפיע שיכולים כאלו ויש מישראל, רבים

על השפעה שגם פשוט, וגם מובן calaאבל cg` icedi" אפילו שהרי - נעלה הכי ענין `zgהוא ytp
l`xyin" היא "`ln mler רז"ל כמאמר נברא 92", אחד "מאדם כו'", ללמדך יחידי אדם נברא "לפיכך

עולם" של הנבראים 93מילואו שאר כל מיצירת נשתנתה הראשון אדם שיצירת לכך הסיבה כלומר, ,
יחידי  נברא האדם ואילו זוגות, זוגות נבראו -94(שכולם היא ,(df icedi liaya שליט"א אדמו"ר (כ"ק

אלא  "יחידי ", שאינו שידע תשמ"ח, בשנת בברוקלין, הקהל, כל בין שיושב הקדושה) באצבעו הראה
"`ln mler!"

‡Î,מישראל ואחת אחד כל עלֿידי – בפועל למעשה בנוגע יומשך זה בכל שמהדיבור ויהיֿרצון .
גדולם" ועד הכוחות 95"מקטנם את ויגדיל שיגלה עלֿידיֿזה "גדול", להיות ישתדל ה"קטן" שגם ובפרט ,

למקום  יהודים להקהיל ד"הקהל", העיקרי מהענין החל בפועל, במעשה ולנצלם מהקב"ה, לו שניתנו
בתוכם" "ושכנתי קדוש, למקום הפרטי ביתם מעשיית החל .96קדוש,
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א.88) לח, ב"מ ראה
א.89) כד, משפטים
בלשון 90) גם מודגש למעלה דמלמטה שהסדר להעיר

"כדברך", היא ("סלחתי") הקב"ה שסליחת – כדברך" "סלחתי
"דברך". הקדמת וע"י לאחרי

סלחתי 91) ה' "ויאמר שהפסוק ולהעיר, יא. לג, תשא פירש"י
בנוגע  אלא) העגל, לחטא בנוגע (לא נאמר כ) יד, (שלח כדברך"
הרד"ל  פי' ד. פנ"א, לשמו"ר במפרשים (ראה המרגלים לחטא

ועד  יוהכ"פ, עם זה מקשרים ואעפ"כ וש"נ), ספמ"ו. לפרדר"א
סלחתי  ה' "ויאמר הפסוק אומרים דיוהכ"פ הראשונה שבתפילה

ג"פ. כדברך"
במשנה.92) – סע"א לז, סנהדרין
שם.93) פירש"י
שם.94) מהרש"א חדא"ג
לג.95) לא, ירמי'
ח.96) כה, תרומה
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מדה  כנגד מדה היא הקב"ה של מדתו שהדי - זה בכל ההצלחה לפעולתו 97ומובטחת בנוגע אפילו ,
בנוגע  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה סתם, קטן של לפעולתו בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבקטנים. קטן של
עצמותו  'לוקחים' שעלֿידיֿזה מכיון וכמה", כמה אחת "על בזה לומר שייך לא ואולי גדול, של לפעולתו

שכתוב  מה עלֿדרך כביכול, יתברך, וגדולם 95ומהותו קטנם גדולם", ועד למקטנם אותי ידעו כולם "כי
deya98.

העיקר" הוא "המעשה - אלא שבדבר, הפלפולים לא - שכל 99והעיקר פשוט בפועל, למעשה ובנוגע ,
להשתדל צריך ואחד  "הקהל lcblאחד ענין את כולה הסביבה בכל לפעול במילואם, ולנצלם כחותיו, את

הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה גו' העם את

·Î כולל שמחתנו", "זמן ושלימות וחותם סיום משמחתֿתורה, בבואנו - זה לכל נתינתֿכח ותוספת .
("ויכולו" ושלימות העילוי כולה,100גם השנה כל על שנמשכת שמחה - דרעוין לרעוא עד השבת, יום (

שעלֿיד  לבב, וטוב שמחה מתוך נעשים העבודה עניני ושלימות.שכל עילוי בהם נוסף יֿזה

כפי  - העם") את ("הקהל הזולת על ההשפעה לעבודת במיוחד נוגע השמחה שענין להוסיף, ויש
נועם  בדרכי ומאירות, שמחות בפנים בגישה גם תלויה הזולת על בהשפעה שההצלחה במוחש שרואים

שנאמר  בעולם, שלום לעשות ש"ניתנה התורה, כדרכי שלום, נתיבותיה 101ובדרכי וכל נועם דרכי דרכיה
חנוכה. הלכות בסוף הרמב"ם כפסקֿדין שלום",

ששניהם  - שמחתֿתורה) שני, יוםֿטוב גם (כולל לשמיניֿעצרת חנוכה ושייכות מהקשר גם ולהעיר
שמונה: מספר עם מאמר dkepgקשורים עלֿדרך בביתֿהמקדש, הנרות משבעת למעלה נרות, שמונה -

המשיח 102רז"ל  ימות ושל נימין, שבעה של ביתֿהמקדש של שנאמר 103"כינור על 104שמונה, למנצח
הרשב"א ipinyeהשמינית", ובלשון הסוכות, חג ימי משבעת שלמעלה השמיני יום - ששבעת 105ֿעצרת ,

שבעת  כל שכולל ההיקף, שומר בחינת הוא ושמיניֿעצרת ההיקף, ימי שבעת עם קשורים הסוכות חג ימי
הסוכות  חג ימי משבעת לגמרי שלמעלה לדרגה ועד הסוכות, חג .106ימי

‚Î,שמחתֿתורה ושנת תורה, שנת - ישראל כלל בתוך מישראל, ואחת אחד לכל לנו", תהיה ו"כן .
לשמחתֿתורה, עד שמחתנו", "זמן שמחת ובדוגמת עלֿדרך היוםֿיום, בחיי לבב וטוב שמחה ושנת

שבת, במנחת דרעוין, לרעוא עד השבת, ביום ושלימותה

נייחא  ונחתֿרוח, מנוחה שנת נח", נח תולדות "אלה - זו בשבת מנחה בתפילת התורה קריאת וכמו
והנגלה, הנראה בטוב ומבורכת טובה שנה טובה", "רוב של "מבול" ושנת בתחתונים, ונייחא בעליונים

רויחא, ובכולם רויחא, ומזונא חיי בני

גם אלא בתפילה, רק (לא הבדלה לאחרי שיאמרו יין mleraוכפי כוס על זו 107, שבהבדלה ובפרט ,
כידוע  האש, ועל הבשמים על גם מברכים שבת) והבדלה 108(במוצאי אש בשמים יין הענינים: שארבעה
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ואילך.97) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ס"ג.98) שמח"ת יום שיחת גם ראה
מי"ז.99) פ"א אבות

להצ"צ 100) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד. עה"פ.

יז.101) ג, משלי
ב.102) יג, ערכין
קשורה 103) המקדש חנוכת כי – ל"לחנוכה" ושייכותם

המשיח. בימות השלישי, ביהמ"ק חנוכת גם וכוללת
זמירות 104) "נעים המלך דוד של מאמרו - א. יב, תהלים
l`xyiישראל" lk mya מנוסח גם ולהעיר .(47 הערה (כנ"ל

אמירת  לנו נחשבת "שתהא - תהלים אמירת שלאחרי היה"ר
אלו תהלים envra".מזמורי l`xyi jln cec mxn` eli`k

השמיני 105) ביום ויהי ד"ה וראה ס"ט. ח"א שלו בשו"ת
ועוד. תש"ה. תש"ד. תרע"ח.

השמע"צ 106) ביום (רד"ה ב"עצרת" מהפירושים להעיר
את  שכוללת דרגה - וקיבוץ אסיפה מלשון (א) ועוד): תרס"ח.
ענין  שלילת - והמתנה עכבה מלשון (ב) הסוכות, ימי שבעת
לגמרי  שלמעלה דשמיני העליונה הדרגה מצד הסוכות ימי שבעת
דיום  לכם, תהיה עצרת השמיני ביום ד"ה גם (ראה מההיקף
שהמעלה  - מלוכה מלשון עצרת (ג) מזה ולמעלה שמח"ת).
קבע) (דירת דבית כהעילוי הקביעות ענין רק לא היא דשמע"צ

כו'. דמלכות העילוי גם אלא סוכה) עראי, (דירת אוהל לגבי
ענין 107) על נוספת –הדגשה ואנשים" אלקים "המשמח
השמחה.
פכ"ד.108) השבת שער פע"ח



a'מח zecreezd g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  עולמות ארבעה על מטל 109קאי האלקים "ויתןֿלך - העולמות) כללות ,
וגו'" הארץ ומשמני ,110השמים

התקיעות' ב'שער האמצעי אדמו"ר ביאור עלֿפי הגבורות,111ובפרט בחינת יצחק, ברכת עילוי בגודל
ומסיים  גבול", בלי ושפע אור בתגבורת ולהחיות להשפיע החסדים מכוח יותר רב "ולא 112ש"כוחן ,

אדמו"ר  של "ודיֿלמבין" - ודיֿלמבין" אמן, בימינו במהרה משיח ויבוא כלֿכך בירורים זמן יתארך
הנהר" "רחובות של באופן התורה פנימיות שביאר נמשך 113האמצעי, חוצה המעיינות הפצת ועלֿידי ,"

ישראל. לכל גם

פלאחו" דא "טאפארו ממש, בפועל - טובה 114והעיקר שנה כאמור, בפועל), מעשה העץ, על (הגרזן
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם - עיקרית הכי לברכה ועד הפירושים, בכל עלֿידי 115ומבורכת ,"

חיים" מלך פני ש"באור - עין"116הקב"ה כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן הידוע 117, ובלשון ,118-
 ֿ בשמחת וריקודים מהשמחה - לרקוד יחד, גם ובחיצוניות בפנימיות בפשטות, כולכם", הכן "עמדו

צדקנו.119תורה  משיח פני לקבלת -

בחרתנו". "אתה גם ינגנו - שמחתֿתורה בכל כרגיל אמר): (אחרֿכך

***

„Î כשעומדים שמחתֿתורה, בכל כרגיל - גרמא שהזמן ענינים אודות גם לעורר והמקום הזמן כאן .
כולה: השנה כל על כלליים ענינים אודות להזכיר לדרכו", הלך ד"ויעקב התקופה לתחילת בסמיכות

השנה" "קרן נתנו 120א) וכמה כמה ואכן ומפורסם, כידוע בראשֿהשנה, כבר מתחיל זה ענין אשר ,
ברכה, עליהם ותבוא עיקרי), ענין זה שאין (אף לכאן  שנתנו מאלו שיודעים כפי השנה", "קרן עבור כבר

לברכה. קודם הזריז כל שהרי

ר"ת ותניא, תהלים בחומש נפש לכל השוים שיעורים - חומשֿתהיליםֿתניא שיעורי ובפרט z"zgב) ,
כידוע  הגלות, לזמן ובשייכות שכתוב 121בקשר ממה אשר 122הרמז הערים על אלקים חתת "ויהי

גו'". סביבותיהם

האנשים  העם, את "הקהל בענין יעסוק ואחד אחד שכל – הקהל' 'שנת זו, לשנה המיוחד והענין ג)
בעתיד  וכן שלפניֿזה , בהתוועדות וכן לעיל, כמדובר הימים", כל אלקיכם ה' את ליראה גו' והטף והנשים

הזאת" התורה דברי "כל על מיוסד שלו, בסגנון ואחד אחד כל –123.

כידוע  בראשית, בשבת בעמדנו ובפרט הפעם, עוד ומזרזים מזכירים אלו ענינים "כפי 124ובכל הפתגם
שקוראין  נח" נח תולדות ד"אלה הענין - גם כולל השנה", בכל נמשך כך בראשית, בשבת שנעמדים
לנשמה  בנוגע הן בתחתונים", ונייחא בעליונים ד"נייחא באופן שנעמדים היינו, בראשית, שבת במנחת

בארוכה. כנ"ל גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים הן לגוף, בנוגע והן

ד" באופן יהיה כולה השנה כל במשך "הקהל" בענין ה'שטורעם' שגם ולעורר להוסיף oxw"ויש
- השנה") "קרן על(עלֿדרך swezeהמורה wfeg לענין ביחס אפילו "פך") (לגבי ד"קרן" העילוי כידוע ,
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נגד 109) – בשמים עצי האצילות, נגד – הגפן פרי בורא
עשי'. נגד – המבדיל יצירה, נגד – האש מאורי בריאה,

כח.110) כז, תולדות
ב.111) רמז, דא"ח) (עם סידור
ואכ"מ.112) הענין, והמשך קשר בביאור וצ"ע
שלד.113) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
(114.104 ע' תש"ד .84 ע' תש"ב .105 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה

ועוד.
יב.115) כז, ישעי'
טו.116) טז, משלי
מא.117) יב, בא ופירש"י מכילתא

וש"נ.118) רעט. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
שבדבר 119) השקו"ט כל בטלה כבר שהרי ובשבת, ביו"ט גם

השקו"ט  מצד – ואדרבה ס"ח), דחה"ס ב' ליל שיחת גם (ראה
הערה  (כנ"ל בבלי דתלמוד העילוי ע"ד יותר, גדול עילוי נוסף כו'

.(9
ואילך.120) 651 ס"ע ח"ב לקו"ש ראה
וש"נ.121) רסח. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ה.122) לה, וישלח
יב.123) לא, וילך
וש"נ.124) בהערה, 556 ע' ח"כ לקו"ש ראה



מט 'a zecreezd g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

dkelnd"מלכותן נמשכה בקרן שנמשחו ושלמה "דוד לכל 125- גם נמשך ומזה עולמים, ולעולמי לעד ,
הכל" הוא ש"הנשיא דמכיון - מישראל ואחת "הנשיא",126אחד ישנו מ"הכל" ואחד אחד בכל הרי ,

ותחת  גפנו "תחת ואחד אחד כל בהיות ב"הכל", ד"קרן" התוקף ישנו ועלֿידיֿזה בקרן". ש"נמשח
ומעשה. דיבור במחשבה עבודתו פרטי בכל תאנתו",

.‰Î ומתוך מסודר, בסדר תהיינה "הקהל" שפעולות כדי "הקהל": לפעולות בנוגע - יותר ובפרטיות
ה"הקהל", ענין תוכן ובדוגמת (עלֿדרך אנשים וכמה כמה להתאסף צריכים - ומופלגה רבה הצלחה

מלך" הדרת עם יועץ"127"ברוב ברוב "ותשועה הנ"ל, ענינים בכל לפעול כיצר יחדיו להתייעץ כדי (128,
בפניֿעצמו  שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים, או שנים עושים אשר ש"ההסכם לכך נוסף

החלצו' ב'קונטרס כמבואר כידוע 129כו'", נח, פרשת בשבת גם ואחרֿכך בשמחתֿתורה, היתה שאמירתו ,
.130ומפורסם 

 ֿ ראשי וחוגים, ארגונים מוסדות, ראשי בזה, המתעסקים לראשי הדברים מכוונים - לראש ולכל
לכל  בנוגע הפעולה, אופני לפרטי בנוגע ביניהם ויתייעצו שיתאספו בזה, וכיוצא תלמודֿתורה, ישיבות,

גביהם. על שעומדים כו' למוסדות השייכים אלו

ועד  מקטנם ואחת, אחד כל עלֿידי להיות וצריכה יכולה בזה שההתעסקות שאףֿעלֿפי – ובהקדמה
שותפי" דבי "קדירא של מצב לשלול כדי הרי פעמים), כמה בארוכה (כמדובר שיהיו 131גדולם צורך יש ,

לעסוק  שיתמנו אלו - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבדבר, האחריות מוטלת תהיה שעליהם בראש, העומדים גם
"משאו תפקידם, כל זה שיהיה באופן הפעולות באמונה"בארגון של 132ומתנו באופן לא כאמור, ,

המיוחד. תפקידו כיֿאם שותפות,

לעיל  (כמדובר יותר הקדושה 133ובפרטיות לעבודה להכנס עצמם על שמקבלים אלו כל  הרשמת - (
אודות  להם להזכיר כדי כמובן) (ברשותם, אליהם יתקשרו בחודש אחת שפעם טוב, ומה ד"הקהל",

שנמצא כמי רק לא - שנמצאueganהתחייבותם כמי אלא כו', טובה עצה ונותן מזכיר לזמן ,miptaומזמן
הענין שזה ההוצאות ely.היינו, עבור בממונו, גם - הצורך ובמקרה ובנשמתו, בגופו ומסייע עוזר שלכן

"הקהל". פעולות עם הכרוכות

של באופן בפעולותיהם ולזרזם לעודדם - ועיקר בענין yecigועוד הפעולות ריבוי לאחרי שגם היינו, ,
כדבר אלא) ישן, כדבר (לא הבא בחודש הפעולה המשך יהיה החולף, בחודש חיות,ycg"הקהל" מתוך ,

כל  במוחש שראו כפי הקודמת, ההצלחה מדת על בהוספה מחודשת, והצלחה מחודשים, ועונג שמחה
אלו. בפעולות לעסוק התחילו שכבר אלו

עלֿמנת  פלוני במוסד שנרשם לאחרי גם היינו, נוספים, במקומות בהרשמה חסרון כל שאין ולהעיר,
ברכה, עליו תבוא ואדרבה, כו', ושלישי שני במוסד גם יירשם ב"הקהל", לעסוק ויעוררוהו שיזכירוהו
אינם  שהרי בפניֿעצמו, אחד כל אותו ומעוררים מזכירים אינם מדוע מכולם לתבוע יוכל שאז מכיון

דרגות. חילוקי ישנם גופא בהצלחה שהרי יתירה, הצלחה ינחל מהם מי לדעת יכולים

ולזרז  להזכיר כיֿאם ואחת, אחד לכל ופשוט מובן הכי דבר להיותו הנ"ל, בכל להאריך צורך ואין
הטירדות) בריבוי עסוקים עצמם את למצוא (שעלולים כו' והארגונים המוסדות ראשי את פעם עוד

ה"הקהל" בענין הפעולות דרכי אודות להתייעץ יחדיו `ixytלהתכנס ikd mcwda רצון עת - הלילה עוד ,
משיחא  מלכא דדוד סעודתא שבתֿקודש, מוצאי כל 134- על שמשפיע בראשית', 'שבת מוצאי ובפרט ,

כולה, השנה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

וש"נ.125) א. יד, מגילה
כא.126) כא, חוקת פירש"י
וש"נ.127) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
ו.128) כד, שם יד. יא, משלי
סא).129) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י

רכא.130) ע' ריש שם סה"מ
וש"נ.131) סע"א. ג, עירובין
ספ"ה.132) דעות הל' רמב"ם א. פו, יומא
תשרי.133) י"ג שיחת
ספכ"ד.134) השבת שער פע"ח
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אחד" "יום שנקרא הבריאה בתחילת ראשון יום בדוגמת ראשון, מיום יאוחר לא - ,135ועלֿכלֿפנים
בעולמו" יחיד הקב"ה גו"136ש"היה ומלואה הארץ "לה' - יום" של ב"שירו שאין 137(כמודגש היינו, ,(

הוא  השבת שיום דמכיון "אסרוֿחג", כמו גם שנחשב ובפרט בלבד, ויהדות קדושה הקב"ה, אלא בעולם
ההכנה  נעשית יוםֿטוב שבערב תבשילין", ב"עירוב כמודגש ושמחתֿתורה, לשמיניֿעצרת ממש בסמיכות

יחד  גם השבת ויום יוםֿטוב ימי ראשון.138לשני ביום גם נמשך "אסרוֿחג" ענין אזי ,

ש"איש  באופן הנ"ל, בכל ולהתייעץ לדון לחשוב - פעולתם יפעלו האמורים שהדברים חזקה והתקווה
לראשי  גם אלא שלו, וחוג למוסד השייכים לאלו רק לא 'דוגמאֿחיה' שנעשה - כולל יעזורו", רעהו את

יעשו. וכן יראו שממנו כו', והחוגים המוסדות שאר

אלקיכם  ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים גו' העם את "הקהל - בפועל המעשה - והעיקר
עצמה  שהפעולה אלא העתיד, על ומשפיע שפועל רק לא היינו, נמשכת", "פעולה של באופן הימים", כל

ואור. ומוסיף הלוך בעתיד, גם ונמשכת הולכת

ÂÎ שמחתֿתורה קביעות מצד אשר חג'), ('אסרו שמחתֿתורה למוצאי השייך נוסף ענין ישנו .
ולא  מאחרין בשבת להיות שחל "הקהל (עלֿדרך שלאחריֿזה ליום זה ענין דוחים השבת, ליום בסמיכות

תורה'.139מקדימין" 'כינוס עריכת מנהג - (

תורה'. ה'כינוס יתקיים שבו והמקום הזמן אודות עתה יכריזו - לכך ובהתאם

המדובר  על בהוספה עלֿכלֿפנים), (בקיצור דלקמן בענין תורה' ב'כינוס השתתפות גם תהיה - וכנהוג
שלפניֿזה  תורה'.140בהתוועדות ב'כינוס השתתפות בתור גם

ÊÎ הרמב"ם כותב - "הקהל" למצות בנוגע וטף 141. ונשים אנשים ישראל כל להקהיל "מצותֿעשה :
במצוות  אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל, בעלותם שמיטה מוצאי בכל

שנאמר  האמת, בדת ידיהם כל 142ומחזקות בבוא הסוכות, בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע מקץ
וגו'". בשעריך אשר וגרך והטף, והנשים האנשים העם, את הקהל וגו' לראות ישראל

הדברים  פרטי לבאר שהוא 143וממשיך הסוכות, חג של הראשון יוםֿטוב במוצאי קורין, היו "אימתי -
כו'", קורין היו נשים ובעזרת באזניהם, שיקרא הוא והמלך שמינית, שנה של מועד של חולו ימי תחילת
עץ  ושל גדולה, בימה ומביאין העם, את להקהיל כדי ירושלים בכל בחצוצרות תוקעין קורא, הוא "כיצד

וכו'". קריאתו שישמעו כדי עליה ויושב עולה והמלך נשים, עזרת באמצע אותה ומעמידין היתה,

אדמתן  על שישראל בזמן אלא אינה זו ישראל 144ומצוה וגלו ביתֿהמקדש שחרב לאחרי מהֿשאיןֿכן ,
"הקהל". מצות בטלה כו', אדמתם מעל

ÁÎהזה בזמן עושים שאין הטעם בביאור עיון צריך ולכאורה, .ldwdl xkf' הבית בזמן שהיה '145.

במקדש  ניטל הלולב היה "בראשונה ולדוגמא: למקדש. זכר שעושים ענינים בכמה מצינו דהנה,
שבעה  במדינה ניטל לולב שיהא זכאי בן יוחנן רבן התקין ביתֿהמקדש משחרב אחד, יום ובמדינה שבעה

ycwnl xkf"146 קרא דאמר למקדש, זכר דעבדינן "מנלן - הדבר וטעם מכלל 147, לה, אין דורש היא ציון ..
דרישה" בזה 148דבעיא כיוצא ענינים בכמה ועלֿדרךֿזה .149.
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ה.135) א, בראשית
ח).136) פ"ג, (מב"ר עה"פ פירש"י
א.137) לא, ר"ה
סכ"ה.138) סתקכ"ז או"ח אדה"ז (שו"ע המנהג ע"פ ובפרט

בזמן  השבת, יום של בסיומו תבשילין" ה"עירוב את לאכול וש"נ)
דרעוין. רעוא המנחה,

בסופן.139) חגיגה הל' רמב"ם במשנה. – א ה' מגילה
בסופה.140) שמח"ת ליל שיחת
רפ"ג.141) חגיגה הל'

יֿיב.142) לא, וילך
ה"גֿד.143) שם
תריב.144) מצוה חינוך
וש"נ.145) תשל"ג). (ירושלים הקהל קובץ – בכ"ז ראה
א.146) מא, סוכה א. ל, ר"ה – משנה
יז.147) ל, ירמי'
שם.148) וסוכה ר"ה – גמרא
אנצי 149) (ע'ראה למקדש זכר – ביהמ"ק ערך תלמודית ק'

וש"נ. רמֿרמא).
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(מאז  הדורות כל במשך שהרי - "הקהל" למצות גם 'זכר' לעשות תיקנו לא מדוע ועלֿפיֿזה,
השמיטה  שנת מוצאי של הסוכות שבחג מצינו לא זכר 150החורבן), "הקהל", של מעמד התקיים ,

הבית? בזמן שהיה ל"הקהל"

בדת" גדול וכבוד חזק "עמוד היא "הקהל" שמצות מכיון מזה: צריכים 144ויתירה היו בוודאי הרי -
לולב. כנטילת פרטית במצוה למקדש" "זכר מעשיית וקלֿוחומר במכלֿשכן להקהל', 'זכר לעשות

.ËÎ שכתבו יש שקיום 151והנה, מפני היא, להקהל' 'זכר עשו לא הדורות כל שבמשך לכך שהסיבה
"הקהל" של בעיני zelbaמעמד להתפרש יכול ישראל) מלך עלֿידי בביתֿהמקדש "הקהל" ודוגמת (מעין

כ  העולם פשוט dcixnzeklnaאומות וגם (כמובן מישראל רבים של פיקוחֿנפש של חשש בזה ויש ,
ישראל). ימי בדברי מאורעות וכמה מכמה

בגמרא  מצינו למלשינות 152דהנה, בסיס שום היה לא כאשר גם - יהודאי" בך ש"מרדו למלך שהלשינו
שכאשר  בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל, ימי בדברי דוגמתם מאורעות ריבוי ועלֿדרךֿזה זו,
דוגמת  בתורה, לקרוא שביניהם בגדול ובוחרים יחדיו, מתאספים ישראל בני שכל יראו העולם אומות

jlnd במשנה (כמפורש הבית בזמן בתורה קורא דבר jlndש 153שהיה יפרשו בוודאי - בתורה) קורא היה
במלכות. מרידה ישראל, מלכות להקמת כנסיון זה

כי: לגמרי, מחוור אינו זה תירוץ אמנם,

בני  קיבלו שבהם שונים ומקומות שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם ישראל ימי בדברי מצינו
מלך  שהיה הזמן ובדוגמת עלֿדרך משלהם, והנהגה שלטון לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל

רבי  של נשיאותו ולדוגמא: שבבבל 154בישראל, גלותא' 'ריש ֿ זה ועלֿדרך כמה 155. נשיאותם שנמשכה ,
שמיטה. מוצאי גם וביניהם שנים, וכמה

במלכות  כמרידה יתפרש "הקהל" של שמעמד לחשוש מקום היה לא אלו ובמקומות בתקופות 156והרי

מקום  בשום אשתמיט לא  ואףֿעלֿפיֿכן המלכות), רשיון עלֿפי במלכות, נהגו ענינים בשאר (שהרי
הבית. בזמן שהיה ל"הקהל" זכר "הקהל" של מעמד שקיימו

Ï:ובהקדמה - בזה הביאור לומר ויש .

"זכר" ישאר שעלֿידה מסויימת פעולה עושים שלכן קיים, אינו עצמו שהדבר - הוא "זכר" הפירוש
שייך  ולא צורך אין אזי קיים, העיקרית) נקודתו - (ועלֿכלֿפנים עצמו הדבר כאשר מהֿשאיןֿכן לדבר.

"זכר". לעשות

רז"ל  מאמר הפסוק 157ועלֿדרך בריתי 158על את ואף יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את "וזכרתי
יצחק של אפרו אלא ביצחק, זכירה נאמרה "לא אזכור", iptlאברהם d`xp."המזבח על ומונח צבור
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(150znbecae c"r גם ישראל) (בארץ שקיומה שמיטה, מצות
תלוי  ש"הקהל" מהדעות ולהעיר עכ"פ. מדרבנן – הזה בזמן
אף  מדבריהם, אלא נוהגת השמיטה שאין ובזמן בשמיטה,
אף  ששמיטה הסוברים לדעת ולכן מדבריהם, אלא אינו "הקהל"
אלא  נהג לא "הקהל" אף מדבריהם, אלא נהגה לא שני בית בזמן

וש"נ) תמד. ע' הקהל ערך תלמודית אנציק' (ראה מדבריהם
סו.151) ע' הנ"ל הקהל' 'קובץ ראה
רע"א.152) נו, גיטין
אצל 153) גם נתפרסמה – המשנה חתימת שלאחר וידוע

אלו  מספר, אין ("עלמות הגמרא של מהעילויים ולכן, אוה"ע.
היניקה  שלילת – משנה לגבי האמוראים) מימרות ההלכות",

בתכלית. דלעו"ז
עוד,154) ולא המלך, אנטונינוס של הטוב וידידו חבירו שהי'

ורבי  "אנטונינוס - אנטונינוס של לשולחנו שוה הי' ששולחנו אלא
ולא  החמה בימות לא כו' חזרת לא שולחנם מעל פסקו שלא

א). יא, (ע"ז הגשמים" בימות
חייא,155) מרבי רבי מיני' "בעא רע"ב: יא, מהוריות להעיר

דאילו  מעליא, נשיאות הוי מי דידי (נשיאות בשעיר מהו אני כגון
(פירש"י)). לא או שעיר, מייתינא קיים שביהמ"ק בזמן הוינא
גבך  על דהוי שבבבל גולה (ראש בבבל" צרתך הרי לי', אמר
שיש  כך, כדי עד שלהם, הנשיאות תוקף מודגש שבזה (פירש"י)),

הבית. בזמן מעליא לנשיאות להשוות מקום
יפגעו 156) שלא זה מדבר שנמנעו עכ"פ בדוחק שי"ל אף

מאוה"ע. רדיפות לסבול עלולים שבהם המדינות בשאר אחיהם
עה"פ.157) ופירש"י תו"כ
מב.158) כו, בחוקותי
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במקדש, שהיה העיקרי הענין בה שחסר בפעולה כיֿאם שייך אינו למקדש" "זכר שהמושג מובן, ומזה
 ֿ מהֿשאין בלבד, (למקדש") "זכר אלא זה אין במקדש,שלכן שהיה העיקרי הענין בה שיש בפעולה כן
ממש. עצמו הדבר אלא (למקדש"), "זכר זה אין שאז

.‡Ï אחת בבת ומרור) מצה (פסח כורכן "שהיה כהלל", למקדש "זכר ב"כורך", - לדבר דוגמא
שנאמר  יאכלוהו"159ואוכלן, ומרורים מצות "זכר 160על ביחד, ומרור מצה לכרוך יש הזה בזמן גם שלכן ,

:161למקדש"

כמו  בשר, גם עמהם אוכלים ואין בלבד, ומרור מצה אכילת עלֿידי למקדש" "זכר עושים הזה בזמן
לקרבן  זכר הקערה על שמניחים הבשר גם שהרי, - ומרור מצה (בשר) פסח אוכלים שהיו הבית בזמן

בחוץ" קדשים כאוכל נראה יהא זה בלילה יאכלנו אם הזה.. בלילה לאכלו נוהגין "אין (זרוע), ,162פסח
בחוץ. קדשים כאוכל שנראה ומרורים, מצות על בשר לאכילת בנוגע ועלֿדרךֿזה

ועוף  עגל בשר "אפילו כלל, פסח לקרבן דומה שאינו בשר גם מהם"163כלומר, בא הפסח 164שאין

בלבד" העזים מן או הכבשים "מן המעכבים 165(אלא הענינים שאר בו שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(
בעזרה" אלא הפסח את שוחטין "אין כמו: פסח, למנויו"166בקרבן אלא הפסח אח  שוחטין "אין ,167,

בשר" מין שהכל "כיון מכלֿמקום – בזה בחוץ"164וכיוצא פסח כאוכל "נראה הבשר מן האוכל הרי ,168.

אלא אינם לעיכובא, היותם עם הנ"ל, דינים פרטי כי - הדבר עיקר mi`pzוטעם ואילו פסח, בקרבן
epiprאלא בא לא ש"מתחילתו - הוא הפסח dlik`l169,xyaשל zlik` המעכבים התנאים בהעדר גם ולכן, .

בחוץ". (פסח) קדשים כאוכל "נראה ממש, הפסח אכילת דוגמת זה הרי הפסח, את

קצת: אחר ובסגנון

ממש, הפסח אכילת דוגמת אלא בלבד, זכר למקדש", "זכר אינה - ומרורים מצות על בשר אכילת
לקרבן  דומה אינו הפרטים שאר שבכל אףֿעלֿפי בשר, אכילת - פסח של העיקרי הענין בזה שיש מכיון

המעכבים. התנאים כל בו שחסר מכיון כלל, פסח

כיֿאם  בשר, אכילת במקדש, שהיה העיקרי הענין בה שיש בפעולה למקדש" "זכר שייך שלא ונמצא,
זו  שאכילה העיקר), שהוא הבשר (ללא ומרור מצה באכילת כמו במקדש, שהיה העיקרי הענין כשחסר

" ומרורים"xkfהיא "מצות עם הפסח אוכלים היו שאז .170למקדש",

.·Ï:"ל"הקהל "זכר" עשיית שייך שלא - בנידוןֿדידן גם לבאר יש עלֿפיֿזה

ילמדו  ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל - הוא ד"הקהל" העיקרי הענין
האמת" דת "לחזק הימים", כל אלקיכם ה' את ליראה שיקרא 171גו' הוא "המלך הדינים, פרטי כל ואילו :

אלא אינם - וכו'" קורין היו נשים ובעזרת אלא mi`pzבאזניהם, אינם לעיכובא, הם אם גם אשר במצוה,
המצוה  עיקר ולא בלבד, .172תנאים

בדת  ידיהם ומחזקים למצוות אותם ומזרזים והטף" והנשים "האנשים מקהילים שכאשר ונמצא,
את  המעכבים התנאים שחסרים אף הרי - המלך עלֿידי בביתֿהמקדש, נעשה הדבר שאין אלא האמת,

ישנו המצוה, ה'".xwirקיום את ליראה גו' העם את "הקהל ה"הקהל", ענין
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יא.159) ט, בהעלותך
א.160) קטו, פסחים
או"ח 161) אדה"ז שו"ע ה"ח. פ"ח ומצה חמץ הל' רמב"ם

סי"ז. סתע"ה פסח הל'
הי"א.162) שם רמב"ם וראה סכ"א. סתע"ג שם שו"ע
חלק163) ל"זרוע" לקחת להמנהג עוף,x`evnובפרט

בתכלית  היפך – ה"זרוע" עצמות מעל הבשר כל כמעט ומסירים
כדרך  וגדולה.. חשיבות "דרך הקרבנות) (ככל שצ"ל פסח מקרבן

תעז). ר"ס שם (שו"ע אוכלים" והגדולים שהמלכים

ס"ג.164) סתע"ו שם שו"ע
ה"ג.165) פ"א פסח קרבן הל' ריש רמב"ם
ה"ג.166) שם
רפ"ב.167) שם
ס"ב.168) שם שו"ע
ה"ח.169) פ"ז שם רמב"ם
סכ"ז.170) נח ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
ה"ו.171) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
ש.ז.172) חגה"ס לקו"ש גם ראה
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" לעשות שייך לא הרי שכן, ל"הקהל"xkfומכיון לזרזם 173" העם, דהקהלת הפעולה דממהֿנפשך: -
ליראה  גו' העם את "הקהל ענין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה - האמת בדת ידיהם ולחזק למצוות
הענין  בהעדר ואילו המעכבים); הפרטים בהעדר "הקהל" מצות ידיֿחובת יצא לא שבוודאי (אף ה'" את

בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא - ה'" את ליראה גו' העם את ד"הקהל העיקרי

שלא  מכיון - שמיטה במוצאי "הקהל" של מעמד מצינו לא הגלות, זמן של הדורות כל במשך ולכן,
ומלך  ביתֿהמקדש ללא הזה, בזמן לעשותו שאין "הקהל", ענין עצם כיֿאם בלבד, "זכר" לעשות שייך

ד"הקהל" והנשגב הנעלה המעמד בקדושת חסֿושלום, זלזול יהיה שלא כדי .ycwndÎziaa174כו',

‚Ïלעשיית בנוגע אלא אינו לעיל האמור והנה, .'ldwdl xkf',("למקדש "זכר (עלֿדרך

- שמים ויראת תורה בעניני לדרוש בישראל קהילות דהקהלת הענין שעצם פשוט, וגם מובן אבל
xenb aeigהואmipnfd lka,(הסוכות בחג שמיטה, במוצאי רק zenewnd(לא lka,(בביתֿהמקדש רק (לא

l`xyinועלֿידי zg`e cg` lk ובכל מקום בכל מישראל, ואחד אחד כל שהרי המלך), עלֿידי רק (לא
עמיתך" את תוכיח "הוכח הציווי את לקיים חייב כמוך"175זמן, לרעך "ואהבת התורה 176, הפצת עלֿידי ,

האמת". דת "לחזק והיהדות,

הענין ול  מצד שמים, ויראת תורה בעניני ישראל בני וחיזוק בהתעוררות להוסיף אפשרות כשיש כן,
ה'" את ליראה גו' העם את בתור177ד"הקהל לא -xkf מצד כיֿאם הבית, בזמן שהיתה "הקהל" למצות

עניני  בכל הזולת על להשפיע שביכלתו מה כל לעשות צריך מישראל ואחד אחד שכל הכללי החיוב
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הזמנים, בכל כו', ונכון טוב הכי ודבר מוכרח, הכי דבר זה הרי - ומצוות תורה
וביתר  שאת ביתר אלו פעולות בכל להוסיף יש ובוודאי שבוודאי הקהל', ב'שנת מיוחדת נתינתֿכח מצד

עוז.

להקהיל  "הקהל", לפעולות בנוגע להתעוררות שייכת אינה האמורה השקלאֿוטריא שכל מובן, ומזה
ומצוותיה. תורה יהדות, בעניני ולעוררם מישראל וכמה שמזכירים daxc`eכמה לכך הסיבה -

בשעה  בה "הקהל", ענין אודות שמרעישים היתכן ויטען, מישהו יבוא שאם כדי היא, הנ"ל שקלאֿוטריא
שדרכו  מפני אלא אינה לטענתו האמיתית שהסיבה [אףֿעלֿפי "הקהל" לעשות איֿאפשר הזה שבזמן
מאומה! מחדש אינך לו: יאמרו - בזה] להאריך המקום כאן ואין מסתברא", "איפכא דבר כל על לומר
כיֿאם  קאתינן, "הקהל" מצות מכח לא אבל "הקהל", מצות לקיים שייך לא הזה שבזמן יודעים הכל

בארוכה. כנ"ל ומצוות, תורה לעניני יהודים לעורר התמידי החיוב מצד

"אל  "ליצנות", שעושים מאלו להתפעל מבלי "הקהל", פעולות אודות ולהרעיש להוסיף יש ולכן,
המלעיגים" מפני רז"ל 178יבוש כמאמר בזה, הפעולות בכל שיצליח לו ומובטח לטהר 179, 180"הבא

שלו  הטובים המעשים על גם דקאי רבים, לשון "מסייעין" הדיוק כולל לו", שתחילת 181מסייעין היינו, ,
ומופלגה. רבה בהצלחה שתהיינה הפעולות, בהמשך סיוע מוסיפה בזה הפעולה

„Ï,תורה שנת - נמשכת' ד'פעולה ובאופן ומופלגה, רבה בהצלחה יהיה זה תורה' ש'כינוס ויהיֿרצון .
גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל "הקהל", של שנה וכן יחד, גם שניהם שמחתֿתורה, ושנת

הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה
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שבענינים 173) הידוע הפתגם – הצחות ע"ד – לדבר דוגמא
שייך  לא המובנים) מטעמים לפורטם המקום כאן (שאין מסויימים
שיהי' עד הזקנה מן מת אינו מהם כאחד עצמו ש"העושה לומר

מהם" כאחד עצמו כש"עושה כי מהם", ממש,כאחד כמותם ה"ה
הוא  החיקוי כי ("נאכמאכן"), לחיקוי ניתן לא פלוני ענין כלומר,
הענין  "נאכמאכן" שייך שלא בנדו"ד, ועד"ז עצמו. הענין הוא

ד"הקהל".
(174c"re קהלת) האלקים" בית אל תלך כאשר רגלך "שמור

כה, (משלי רעך" מבית רגלך "הוקר א); כג, ברכות וראה יז. ד,
א). ז, חגיגה וראה יז.

יז.175) יט, קדושים
יח.176) שם,
כד)177) ו, (ואתחנן כמ"ש – התומ"צ עניני כל ונקודת תוכן

האלה החוקים כל את לעשות ה' d'"ויצוונו z` d`xil."
בתחלתו 178) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
וש"נ.179) א. קד, שבת ראה
לטהר 180) דמשמע יוצא, פועל שהוא "לטהר, הדיוק כולל

ב). פח, שמע"צ (לקו"ת אחרים" את
ס"ח.181) א' התוועדות בראשית ש"פ שיחת ראה
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שבתקופה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ממהרים ועלֿידיֿזה
ד" באופן זה יהיה - כו' רגעים של חילוקים בה ששייך - עצמה ממש" בימינו ynnד"במהרה ynn,"

טפחים. מעשרה למטה עין", כהרף המקום עיכבן ש"לא

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
אתם"182ובבנותינו" וזהבם ו"כספם שהיא 183, כפי הקדושה, לארצנו ובאים ברוחניות, והן בגשמיות הן ,

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב ומצב ההרחבה,184במעמד בשלימות שהיא כפי הקודש עיר לירושלים ,
המקדש.185"וראמה" ולבית ,

בכל  יותר עוד להוסיף יכולים שעלֿידיֿזה טובה", "רוב וקליטת להמשכת זוכים - לפניֿזה ועוד
כפשוטו  - בציון" אלקים אל "יראה הכתוב, לסיום ועד חיל", אל מחיל ד"ילכו באופן "הקהל", פעולות

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש אלקיך ה' פני את וליראות לראות מתוך 186ממש, ,
ממש. ומיד תיכף לבב, וטוב שמחה

תורה'. ה'כינוס אודות להכריז צוה שליט "א אדמו"ר [כ"ק

אחת). פעם – הרביעית (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון אריבער". "לכתחילה לנגן צוה אחרֿכך
ביתֿהמקדש" שיבנה כו' רצון "יהי - שי' להשליחֿציבור כלאפצי". זשוריצי "ניע

אמר:] ואחרֿכך

שאין  שאלו פשוט, וגם ומובן ברכה", של מ"כוס כרגיל, יחלקו, והבדלה, מעריב המזון, ברכת לאחרי
סיבות  מפני או הבדלה, לפני עדיין היותם מפני אם היין, מן לטעום ערוך' 'שולחן עלֿפי היתר להם

ב  - שכוונתם אחרות (אף ברכה" של "כוס עילוי גודל מצד היין מן לטעום לעצמם היתר יורו לא וודאי
בזה, וכיוצא "אמן" עניית או "לחיים" אמירת עלֿידי ברכה" של "כוס ידיֿחובת יצאו אלא רצויה),

ברכה". של "כוס טעמו כאילו ברכה  עליהם ותבוא

ואחד  אחד לכל חילק - והבדלה מעריב תפילת ולאחרי . המזון, ברכת בירך שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ברכה". של מ"כוס

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – ברכה" של "כוס חלוקת לאחרי

לעיל  כמדובר - והטף" והנשים האנשים העם, את ב"הקהל ואחת אחד לכל ומופלגה רבה הצלחה
ובסביבתו. בשכונתו במקומו, "הקהל", בפעולת יצליח ובוודאי וצריך יכול ואחת אחד שכל בארוכה,

לאחד  תלוקטו "ואתם - ד"הקהל" המכוון לתכלית קרובה, הכי והקדמה הכנה 'כלי', תהיה זו ופעולה
והשלימה. האמיתית בגאולה ישראל", בני אחד

ובביתֿהמקדש, הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו - אלו פעולות כל ונמשיך
באופן  לשם שנעוף לאחרי – ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ידיך", כוננו אדניֿי "מקדש

תובלון"187ד"אחישנה" ובשלום תצאו ש"בשמחה ובאופן ממש.188, בימינו במהרה ,

ז"ל]. יצחק לוי רבי לאביו 'הקפות ' ניגון לנגן התחיל צאתו [טרם
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ט.182) יו"ד, בא
ט.183) ס, ישעי'
ובפירש"י.184) ח יט, שופטים
ב.185) עה, ב"ב וראה יו"ד. יד, זכרי'

ובפירש"י.186) יז טו, בשלח
א.187) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
יב.188) נה, ישעי'
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– הק' בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות לעסקני –

הקודמת ‡. בשנה שגם אף הנה – החדשה השנה התחלת הכיפורים, ויום ראשֿהשנה בבוא שנה, בכל
חיות, מתוך מתפללים מחודשת, חיות מתוך דבר בכל לעסוק מוסיפים הטובים, הענינים בכל עסקו

בזה. וכיוצא חיות, מתוך רוקדים ובשמחתֿתורה

חיות  ביותר העבודה להיות צריכה החדשה השנה שלקראת בישיבות, לעבודה בנוגע גם הוא וכן
שמחה. וביותר

רבה. בהצלחה הדבר שיהיה יעזור והקב"ה

רבות ·. פעמים דיבר אדמו"ר  וחמי מורי כך,1כבודֿקדושת התורה, עם יהודי של הקשר אודות
כיצד  הוראות ליקח יכולים שבוע בכל שקורין שמהסדרה משמעותה, נפרדות, לסדרות התורה שחלוקת

השבוע. במשך שמתרחשים המאורעות ביחס להתנהג

ויצחק.‚. ישמעאל לידת אודות הסיפור – הוא זו סדרה של התוכן

– בנים שני לאברהם נתן שהקב"ה הסדרה מספרת עניניהם. את ימשיכו שבניהם מקווים אנשים
יצחק. ואחרֿכך ישמעאל, תחילה

להקב"ה: אברהם ואמר ישמעאל. את כבר לו היה – יצחק לו שיוולד לאברהם הבטיח שהקב"ה בשעה
לפניך" יחיה ישמעאל שישמעאל 2"לו רק ולו יצחק, יוולד לא אם אפילו מרוצה היה אברהם כלומר, .

השם jiptl"יחיה בדרכי וילך כדבעי שיתנהג היינו, ,"3.

מבקש  שהנך מה שלך. האמיתי הנחת וזהו יצחק, דוקא לך יוולד לא! הקב"ה: לו השיב זה ועל
שמעתיך" "ולישמעאל אזי – ישמעאל בכך,4אודות להסתפק יכול אינך אבל נחת, לך יהיה ממנו גם ,

דוקא זרע"אלא לך יקרא .5"ביצחק

רבים.„. נסיונות ועבר הקב"ה, את עבד שנים עשרות שנה. ותשע תשעים בן אז היה אבינו אברהם
"לו  ביקש כאשר מילדים. נחת של בהפירוש האמיתית ההשגה אבינו לאברהם שהיתה מובן כן ואם
שיוכל  עד אותו, יורה – אברהם – שהוא בהדרכים ילך שישמעאל לכך התכוין לפניך", יחיה ישמעאל
כל  שלאחרי הקב"ה, לו אומר ואףֿעלֿפיֿכן מבין. אבינו שאברהם המושג לפי כזה נחת ממנו לרוות

הנחת דוקא.izin`dזה, מיצחק לך יהיה שלך

במדרש  מסופר הגר, ישמעאל, של אמו התאימה 6אודות שהנהגתה כך, כדי עד ביותר, דתית שהיתה
קטורה  בשם נקראת ולכן המקדש, בית  של .7לעבודה

ז"ל  חכמינו לנו שמספרים כפי נפש, מסירת בעלת היתה כן מלך 8כמו פרעה של בתו היתה שהגר
מרצונה  הסכימה ואףֿעלֿפיֿכן – ההוא בזמן האדירות מהמלוכות באחת מלך – מצרים

אברהם. של בביתו להיות רק ולו שרה, אצל שפחה ולהיות המלוכה מארמון לילך ("איינגעוויליגט")

זו. בדרך חינכה ישמעאל בנה את שגם מובן, כן ואם

ממנו  שיראה תקווה מתוך לבדו, בישמעאל להסתפק אברהם רצה מדוע להבין ביאור מוסיף זה כל
הנחת. מלוא
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כ"ק  ע"י הוגהה ואילך) י"א א', סעיפים: (מלבד זו שיחה (*
ואילך. 18 ע' ח"א בלקו"ש (באידית) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר

מ"מ. ציוני איזה עוד המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא –
ואילך.1) 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
יח.2) יז, לךֿלך
ביראתך".3) "יחי' עה"פ: פרש"י ראה

כ.4) שם,
יב.5) כא, וירא
ד.6) פס"א, ב"ר
כה,7) שרה חיי עה"ת בפרש"י הובא ח. שרה חיי תנחומא

א.
א.8) טז, לךֿלך עה"ת בפרש"י הובא א. פמ"ה, ב"ר
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לך  יקרא "ביצחק שדוקא הקב"ה לו אמר מדוע להבין יותר קשה עלֿפיֿזה הרי גיסא, לאידך אבל
זרע"?

ליצחק:‰. ישמעאל בין החילוק היה במה

טבעי  באופן נסים. עלֿידי היתה יצחק לידת אבל נסים, עלֿידי לא טבעי, באופן היתה ישמעאל לידת
כזה, דבר לקרות שיכול האמין לא אחד אף בן. יהיה זקנותם לעת ושרה שלאברהם אפשרות היתה לא

כאלה. נסים לו יראה שהקב"ה לכך ראוי שהוא האמין לא בעצמו אבינו אברהם ואפילו

שעל  המיוחדת, היחידה המצוה מילה, ברית בענין – ליצחק ישמעאל בין חילוק עוד נמצא זה ומצד
הקב"ה: עם הקשר מתןֿתורה) (לפני אז היה ידה

מחוייב  אז נעשים ולכן שכל, בר נעשים שנה לי"ג כשמגיעים שנה. י"ג בן נימול ,9במצוות ישמעאל
ואז  הקב"ה, עם להתקשר הסכים בשכלו שישמעאל ונמצא, האדם. הנהגת על לסמוך כבר שיכולים כיוון

נימול.

אותו, לשאול שייך לא – ימים שמונה בן תינוק ימים. שמונה בן בהיותו נימול יצחק ואילו
ובלשון  למחותו, לעולם אפשר שאי כזה ובקשר הקב"ה, עם אותו קישרו תינוק בהיותו ואףֿעלֿפיֿכן,

עולם".10הכתוב  "ברית :

.Â יצחק של ניסית, העלֿטבעית, לידתו א) ליצחק: ישמעאל בין לעיל האמורים החילוקים שני ועלֿפי
מהשכל, שלמעלה באופן הקב"ה עם יצחק של התקשרותו ב) ישמעאל, של הטבעית ללידתו בניגוד
דוקא  הוא אברהם של האמיתי הנחת מדוע גם יובן – שכל עלֿפי היא ישמעאל של שהתקשרותו בשעה

מיצחק:

לו  שתהיה אותו מחנכים קלה, רוח כל מפני עליו ששומרים ההורים, השגחת תחת וגדל שנולד ילד
והתחנך  גדל הוא ישמעאל. של דרכו זוהי – הקב"ה עם יתקשר האמיתית הבנתו ומצד אמיתית, הבנה
הקב"ה. עם להתקשר שצריכים והבין אמיתי שכל לו היה שקיבל, החינוך ומצד אבינו, אברהם של בביתו

יהיה  מה לדעת אין ולכן מהבנה, משכל, רק נלקחת היהדות שכל כיון כאן, אין – בדבר וודאות אבל
מדה  באיזו לדעת אפשר אי גם השינוי, שבא לפני אפילו מזה: יתירה בחייו. שינוי שהוא איזה יבוא אם

שכלו. להסכמת בהתאם מוגבלת במדה רק או המדה, במלוא היהדות, אצלו תהיה

שלו  בהירושה נגיעה היתה כשרק – ישמעאל אצל גם בביתו 11ולכן, להחזיקו יכולים היו לא שוב ,
זרע" לך יקרא "ביצחק – כי לגרשו, צוה והקב"ה אבינו, אברהם .12של

כל  הטבע. מדידת פי על לכך לגשת אפשר אי יהודיים, דורות להקים עומדים כאשר הבהיר: הקב"ה
מבלי  נסים, עם מתחילים לידתם, מתחלת בניֿישראל, אצל מהטבע. למעלה הוא בניֿישראל וקיום ענין

טבע. עם להתחשב

לידתו  מעת חייו משך וכל שלידתו מילד דוקא לקבל יכולים אמיתי יהודי נחת לאברהם: אמר הקב"ה
א  באופן לכך הם הראשונה ההזדמנות כשישנה מיד כלומר, – בלבד ימים שמונת בן תינוק ובהיותו 13לקי,

ועדיין  מאומה, מבין אינו שעדיין אףֿעלֿפי נצחי, קשר עולם, ברית ומתוך הקב"ה, עם אותו מקשרים -
אותו. לשאול אפשר אי

יהודי  נחת ממנו וירוו נפש, מסירת מתוך אלא שכלו, עלֿפי רק לא היהדות תהיה כזה ילד אצל
אמיתי.
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פ"ה.9) התפלה קונטרס מכ"א. פ"ה אבות
יג.10) יז, לךֿלך
עה"ת 11) בפרש"י הובא ג. פסקא סוף פ"ו סוטה תוספתא

יו"ד. כא, וירא
עה"פ.12) יונתן תרגום ראה
לסופו).13) (קרוב ספמ"ט ח"ג מו"נ ראה
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.Ê נצחית היא תורה חסֿושלום, היסטוריה" "ספר אינה שנה 14התורה שבכל מזה היא והראיה .
מהווים  לנו, מספרת שהתורה שהענינים  כלומר, מ"בראשית". התורה את לקרוא הפעם עוד מתחילים

ובקהילה. בחברה בביתו, להתנהג יהודי צריך כיצד מקום, ובכל זמן בכל הוראות

העיקרית. הנקודה שזוהי בפרט, יהודי ובחינוך בכלל בחיים הוראה זו סדרה של הסיפור מהוה כן וכמו

.Á שכלו עלֿפי בעצמו ויבין יגדל שהילד עד להמתין שצריך הוא החינוך שסדר החושבים ישנם
יגיעו  מעצמם הרי ויעקב, יצחק אברהם בני אודות שמדובר שכיון תקווה מתוך להתנהג, עליו כיצד

היהדות. להשגת

לא  – בדבר שיתאמצו ככל הרי אנושי, שכל עלֿפי הולכים אם זו: בסדרה הוראה לנו ניתנה כך על
נפש. מסירת דוקא היא לזה הדרך הקב"ה. עם להתקשר הדרך היא השכל עלֿידי

.Ë:מזה למדים הוראה ועוד

כשיגדל, ואחרֿכך, אידישקייט"), פארוואסערטע ("א "דלילה" יהדות לתת צריכים שלילד לחשוב ַַַאין
יותר. לו יתנו

וחשבונות. בהבנה כולו שתלוי ענין אודות מדובר היה אילו נכון היה זה דבר

שבחינוך  הנ"ל, התורה מסיפור הוראה לנו יש – טבעיים מחשבונות למעלה שהם לבניֿישראל, בנוגע
החזקה  במדה יהדות לו ליתן כבר צריכים ימים, שמונה בן רק הוא התינוק שכאשר הוא, הסדר יהודי
"ברית  של באופן אלא שנים, עשרים או לעשר לשנה, רק לא נצחי, בקשר  לקשרו כבר צריכים ביותר;

עולם".

.È?ביותר החזקה במדה יהדות לתת יש לילדים שגם הכוונה מהי

אינו  בפרט, יהודי כל גם ובמילא בכלל, היהודי שהעם מקטנותו, עוד לנוער, ולהסביר לספר צריכים
טבע  חשבונות עם יים.קשור

לידתו  שמתחילת כזה מעם שמוצאו מי הצדה. החשבונות כל את להניח שיש לנוער, לומר צריכים
ריבוי  ועבר ביותר, העתיקה התורה את לו שיש ביותר, העתיק מהעם שמוצאו מי טבעי; באופן נבנה לא
ואין  חשבונות שום עם קשור אינו כזה אדם – נסים עלֿידי רק הוא קיומו וכל וקשיים נסיונות של שנים

אודותם. לחשוב מה לו

קשור  והוא מחשבונות למעלה הוא שיהודי שידע קטן, ילד בהיותו עוד זו בדרך עמו מתנהגים וכאשר
ברוחניות  הן אמיתי, נחת לך יהיה זרע": לך יקרא "ביצחק הקב"ה מבטיח אזי – נצחי בקשר הקב"ה עם

בגשמיות. והן

.‡È:הישיבות אודות מדובר כאשר הוא כן וכמו

בשעה  ורק ספורים, ילדים סגולה, יחידי עבור רק אבל טוב, דבר אמנם הם שישיבות הטוענים ישנם
וגדל  שהולך גרעון ויש כסף, אין כאשר אבל ישיבה; לנהל מקום יש אזי גרעון, ללא כסף, הרבה שיש
או  ב"תלמודֿתורה", להסתפק יכולים דוקא, ישיבות הרבה שיהיו צריכים מה לשם – לשנה משנה

דוקא. ישיבות שחייבים יאמר ומי ב"דייֿסקול", עלֿכלֿפנים

דוקא, גמרא ללמוד חייבים התלמידים שכל יאמר מי – לטעון ממשיכים – ישיבה כבר יש אם וגם
עם  גם חסידות ילמדו שהם משתדלים בכך, די לא ואם חסידות, גם עמהם לומדים בגמרא, די לא ואם
הדברים  אבל הקטנים, עם גם ילמדו הפשוטים שהדברים – הם טוענים – להיות צריך הסדר אחרים;

הגדולים.15הגדולים  הדברים גם עמהם ילמדו אז ורק שיגדלו, עד להמתין יש וכדומה, חסידות כמו ,
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ובכ"מ.14) רפי"ז. תניא
מרכבה").15) מעשה גדול ("דבר א כח, סוכה – חז"ל לשון ע"פ
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במדה  הקב"ה עם אותו לקשר תיכף צריכים ילד נולד שכאשר – התורה הוראת את לנו יש זה ועל
התורה  מבטיחה – כזה באופן ודוקא להתחרט, יוכלו הוריו ולא הוא שלא כזה ובאופן ביותר, הגדולה
שאמר  כפי בגשמיות, הזה בעולם בפשטות גם אלא וברוחניות, הבא בעולם רק לא מאושר הילד יהיה –

כפשוטו. בגשמיות טובה ארץ לו שתהיה יצחק, אודות לאברהם הקב"ה

ישנו  – וגדלים הולכים שהגרעונות בשעה ישיבה לנהל יכולים כיצד הראשונה, לטענה בנוגע כן וכמו
מקום  שבכל מאחרים) גם אלא מעצמם, רק (לא לדרוש שעליהם לעסקנים, זו מסדרה והוראה לימוד
שקיומו  כיון הרי – בהם לעמוד  יכולים וכיצד גדולים, גרעונות ישנם מאי, אלא שלימה; יהדות תהיה
הישיבה  את לנהל שיכולים בחשבונות להתחשב אין נסים, עלֿידי הוא לידתו מתחילת היהודי העם של

גרעון. יהיה שלא כזו במדה רק

שמחזיקים  הוא הסדר אזי וחשבונות, שכל עם קשורה היהדות כל כאשר ישמעאל. עבור דרך זוהי –
אנשים  בניֿישראל, אבל זקנים"... "מושב עבור סדר זהו הישיבות; את להרחיב במקום בבנק, הכסף את
ולעסוק  להמשיך עליהם צעירה, ותורה צעיר אֿל להם שיש – אנרגיה מלאים ברוח, צעירים – צעירים
רק  לא בריא, צעיר דור ולחנך גרעונות , של חשבונות עם להתחשב מבלי ולהגדיל, להרחיב תמיד,
הגרעון. את יכסו והם גבירים, הם יהיו השנים במשך עצמם, התלמידים שכן, בגשמיות, גם אלא ברוחניות

במצב  תמיד להיות צריכה שהישיבה כיון הישיבה, עבור טוב סימן מהוה כספי שגרעון היא האמת
יותר  גם ובמילא ישיבות, ראשי ויותר תלמידים, יותר נוספים – הזמן שמתארך ככל וגידול; צמיחה של
יהיה  מה אבל החובות, את שיכסה מי יש עכשיו שבשלמא היא, היחידה הטענה מאי, אלא גרעונות.
ברוחניות  רק לא מאושר שיהיה צעיר דור נגדל זרע", לך יקרא ביצחק "כי לזה: המענה הנה – אחרֿכך?

הגרעונות. את לכסות יסייעו והן בגשמיות, גם אלא

.·È לבני יהיה וכאשר בגשמיות, טוב ישראל לבני יהיה החדשה השנה לקראת אשר יתברך ה' יתן
אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת כדברי – אזי בגשמיות, טוב שהם 16ישראל מה ישראל בני יראו -ְַ

ש"יכבשו" בגילוי, מהטבע, למעלה נסים, של סדר יתחיל הצעיר הדור ועלֿידי ברוחניות, לפעול יכולים
בימינו. במהרה למטה, כאן משיח את וימשיכו ישראל, ארץ את ו"יכבשו" לארץ, חוץ את
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•"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oixcdpq(iyily meil)

y oeik dlila dgepn el oi`e ,xzeia lefdBbâì íébb øènîlk - ¦§©©¦§©
mixg`d zebbd lr micxeiy minybd

,oeyil el gipn epi` mybde ,mlekn jenpd `edy ,ely bbl minxef
íéîøëì Bîøk øôòîez` oycl ick dpew `edy aehd xtrd lke - ¥£©©§¦§¨¦

,xdd zizgza mi`vnpy mixg`d minxkl gexd dkilen ,enxk
.eciqtn iprde

weqtd lr zeyxc dnk d`ian `xnbd(eh eh ilyn)ipr ini lk'
:'cinz dzyn al aehe ,mirxïîéñ]ax ,el` zeyxcl,à"áø ,à"øéæ ¦¨¥¨¨¨

ax,à"éLøLîiax,d"éáeè à"ðéðçax,ä"ôé é"àpéiax,í"çøî ï"ðçBé §¨§§¨£¦¨¥©©¨¤¨¨§©¥
iax.[ø"v÷î ò"LBäé§ª©§©¥

,'íéòø éðò éîé ìk' áéúëc éàî ,áø øîà ,àøéæ éaø øîàzpeek inl ¨©©¦¥¨¨©©©¦§¦¨§¥¨¦¨¦
,weqtdãeîìz éìòa elàdywy ,`xnbd cenila miwqerd - ¥©£¥©§

,ea yiy zeibeqe zeiyew aexn ecnellelà ,'ãéîú äzLî áì áBèå'§¥¦§¤¨¦¥
,äðLî éìòa.dcnell lwy ©£¥¦§¨

àëtéà ,øîà àáø,'mirx ipr ini lk' ,jtida `ed xacd - ¨¨¨©¦§¨
,ozpyn jezn dkld weqtl mileki mpi`y ,dpyn ilra el`
mlnrn mipdpy ,cenlz ilra el` 'cinz dzyn al aeh'e

.mcenil jezn dkld zexedl milekiy ,dxezaáø øîàc eðééäå§©§§¨©©

áéúëc éàî ,àáøc déîMî àéLøLî(h i zldw)áöòé íéðáà òéqî' §¨§§¨¦§¥§¨¨©¦§¦©¦©£¨¦¥¨¥
'íäarbiizn mzaivg mewnn mipa`d z` riqnd mc` - ¨¤

,mzkleda,äðLî éìòa elàmipdp oi`e mcenila migxehy ¥©£¥¦§¨
jynde .mzpyn jezn dkld weqtl mileki mpi`y ,jka

weqtd'ía ïëqé íéöò ò÷Báe'y`a mngzi mivr rwand - ¥©¥¦¦¨¤¨
,mdn xiraiy,ãeîìz éìòa elà,mceniln d`pd mdl yiy ¥©£¥©§

.mcenil it lr d`xed zexedl mileki mdy
áBèå' .äòø äMà Bì LiL éî äæ ,'íéòø éðò éîé ìk' ,øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥¨§¥¨¦¨¦¤¦¤¥¦¨¨¨§

.äáBè äMà Bì LiL äæ ,'ãéîú äzLî áì¥¦§¤¨¦¤¤¥¦¨¨
ñéðèñà äæ ,'íéòø éðò éîé ìk' ,øîBà éàpé éaøwpetne bpern mc` - ©¦©©¥¨§¥¨¦¨¦¤¦§§¦

jk jezne ,d`ex `edy dpebn xac lka q`np eale dvw ezrcy
,mirx einiäôé BzòcL äæ ,'ãéîú äzLî áì áBèå',lkd laeqy - §¥¦§¤¨¦¤¤©§¨¨

.qe`ine jelkl xac iptn dvw ezrc oi`e
äæ ,'íéòø éðò éîé ìk' ,øîà ïðçBé éaømc`éðîçølk lr mgxny - ©¦¨¨¨©¨§¥¨¦¨¦¤©£¨¦

,mixg` ly mxrva eini lk xrhvn `ed jk jezne ,mc`áì áBèå'§¥
äæ 'ãéîú äzLîmc`,éøæëà.mixg` ly mxrvl yyeg epi`y ¦§¤¨¦¤©§¨¦

äæ 'íéòø éðò éîé ìk' ,øîà éåì ïa òLBäé éaømc` ©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¥¨¦¨¦¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' ב

g"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl t"y zegiyn .c"qa
זה,‡. ש"ק ערב - במרֿחשון שבעה אודות

הש"ק  ביום "אכילת"1ששלימותו אשר ועוד, ,
כמארז"ל  היא, יאכל 2הש"ק שבת בערב שטרח "מי

במשנה  איתא - .3בשבת" . הגשמים את שואלין ,
כדי  החג אחר יום ט"ו (במרחשון) בו בשבעה
לנהר  לביתו) לרגל, (שעלה שבישראל אחרון שיגיע
מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום (שהוא פרת"

הגשם  יעצרנו ).4ולא

העלי' וגמר סיום הוא במרחשון שבעה כלומר,
הסוכות  בחג "האחרון 5לרגל שגם לאחרי ,

תאנתו" ותחת גפנו "תחת לביתו, חזר .6שבישראל"

לעשות  המתאים הזמן זה הרי לכך, ובהתאם
מנת  על הסוכות, חג של מענינו "סךֿהכל"
כולה. השנה כל במשך התוצאות להמשיך שיפעול,

ענין · - הסוכות חג של המיוחדים מהענינים .
dgnyd:

"מועדים  הם טובים הימים שכל לכך נוסף
חג  מיוחד: ענין יש יו"ט לכל הרי, לשמחה",
מתן  "זמן – השבועות חג חרותנו", "זמן - הפסח

– הסוכות וחג epzgnyתורתנו", onf",היינו ,"
הו"ע הסוכות חג של ענינו .dgnyd7שעיקר

- כולה השנה ובכל על גם נמשכת זו ושמחה
חודש 8כידוע  שמועדי אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם
(כל 9תשרי  כולה השנה כל על כלליים מועדים הם

ובנדו"ד, המיוחד), לענינו בנוגע ומועד מועד
היינו, לשמחה, בנוגע כללי הו"ע שמחתנו" ש"זמן

כולה. השנה ובכל על שמחה נמשכת שממנו

שנת - זו בשנה יתירה .gnyz10ובהדגשה

מצות - זו דשנה הסוכות בחג נוסף ldwdוענין
השמיטה שנת במועד שנים שבע "מקץ –bga

zekeqd אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל בבוא
כל  נגד הזאת התורה את תקרא יבחר אשר במקום
והנשים  האנשים העם את הקהל באזניהם, ישראל

אלקיכם" ה' את ליראה גו' וגרך .11והטף

השנה  ובכל על נמשך ד"הקהל" הענין וגם
" - ldwdכולה zpy כולה השנה שכל היינו, ,"

הסוכות  בחג "הקהל" מצות קיום ע"ש ,12נקראת
השתדלות  צ"ל כולה השנה כל במשך שלכן,
לעסוק  והטף, והנשים האנשים כאו"א, ע"י מיוחדת
גו' והטף והנשים האנשים העם את ד"הקהל בענין
במשך  בארוכה כמדובר אלקיכם'', ה' את ליראה

האחרונה, התקופה

וגמר ‚ סיום - במרֿחשון שבשבעה מובן עפ"ז .
דכל  העבודה והתחלת הסוכות, בחג לרגל העלי'
לענין  בנוגע הן מיוחדת הדגשה צ"ל - כולה השנה

dgnydלענין בנוגע שיפעול,"ldwd"והן מנת על ,
כולה, השנה ובכל על זאת להמשיך

בזה: והענין

רבים) (לשון שמחתנו" ד"זמן השמחה תוכן
השמחה  יחד, השמחות ב' "שמתחברים - הוא

ישמח  למטה, עם 13שמלמעלה במעשיו, ה'
ישמח  למעלה, שממטה ישראל 14השמחה

ושמחת 15בעושיו" בישראל הקב"ה שמחת היינו, ,
בהקב"ה. ישראל
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מב,1) בראשית אוה"ת  (ראה דעונג באופן גו'" ש"ויכולו ועד
ובכ"מ). ואילך. ב

סע"א.2) ג, ע"ז
א.3) יו"ד, תענית
רסקי"ז.4) תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע
עדיין 5) הם כאילו להם דומה סקמ"ז: סמ"ג חו"מ ש"ך ראה

ע' ח"כ לקו"ש בארוכה וראה הרגל. בעניני עסוקים ישראל בארץ
וש"נ. ואילך. 54

ד.6) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
ריבוי 7) ביותר, גדול בריבוי היא שהשמחה כך, כדי ועד

ימים  תשעה - ובחו"ל ימים, שמונה - הזמן בכמות גם שמתבטא
ובפרט  ימים). שמונה ובחו"ל ימים, שבעה - הפסח מחג (יותר
ליום  ממש בסמיכות הם ושמח"ת ששמע"צ זו, שנה בקביעות
השנה  כל על שפועל כללי שבת בראשית, שבת (ובפרט השבת

וביום - וש"נ)) בהערה. 556 ע' ח"כ לקו"ש (ראה mkzgnyכולה
השבתות". אלו

גם 8) וראה .(49 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב תעשה צהר ד"ה
א'תתסו. ברכה א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ

ועוד. רעח. ע' תרנ"ו סה"מ
בשמו 9) כמרומז כללי, חודש הוא תשרי חודש שכל לכך נוסף

"ראש", מלשון יב), יא, עקב (בעה"ט "רשית" אותיות "תשרי –
כחות  גם ישנם שב"ראש" כשם - הגוף אברי כל את הכולל
במקומם. אח"כ "מנהלם" וגם הגוף, אברי לכל השייכים פרטיים

סט"ו.10) תשמ"ז חב"ד ובנות לנשי אלול כ"ב שיחת גם ראה
סי"ח. זו שנה לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת

יו"דֿיג.11) לא, וילך
וש"נ.12) בהערה, זו שנה תשרי וא"ו מכתב ראה
לא.13) קד, תהלים
ב.14) קמט, שם
ובכ"מ.15) ואילך. ד פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת
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מב,1) בראשית אוה"ת  (ראה דעונג באופן גו'" ש"ויכולו ועד
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עדיין 5) הם כאילו להם דומה סקמ"ז: סמ"ג חו"מ ש"ך ראה

ע' ח"כ לקו"ש בארוכה וראה הרגל. בעניני עסוקים ישראל בארץ
וש"נ. ואילך. 54

ד.6) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
ריבוי 7) ביותר, גדול בריבוי היא שהשמחה כך, כדי ועד

ימים  תשעה - ובחו"ל ימים, שמונה - הזמן בכמות גם שמתבטא
ובפרט  ימים). שמונה ובחו"ל ימים, שבעה - הפסח מחג (יותר
ליום  ממש בסמיכות הם ושמח"ת ששמע"צ זו, שנה בקביעות
השנה  כל על שפועל כללי שבת בראשית, שבת (ובפרט השבת

וביום - וש"נ)) בהערה. 556 ע' ח"כ לקו"ש (ראה mkzgnyכולה
השבתות". אלו

גם 8) וראה .(49 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב תעשה צהר ד"ה
א'תתסו. ברכה א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ

ועוד. רעח. ע' תרנ"ו סה"מ
בשמו 9) כמרומז כללי, חודש הוא תשרי חודש שכל לכך נוסף

"ראש", מלשון יב), יא, עקב (בעה"ט "רשית" אותיות "תשרי –
כחות  גם ישנם שב"ראש" כשם - הגוף אברי כל את הכולל
במקומם. אח"כ "מנהלם" וגם הגוף, אברי לכל השייכים פרטיים

סט"ו.10) תשמ"ז חב"ד ובנות לנשי אלול כ"ב שיחת גם ראה
סי"ח. זו שנה לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת

יו"דֿיג.11) לא, וילך
וש"נ.12) בהערה, זו שנה תשרי וא"ו מכתב ראה
לא.13) קד, תהלים
ב.14) קמט, שם
ובכ"מ.15) ואילך. ד פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת
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הוא  דהשמחה הגילוי שעיקר אע"פ והנה,
ובכל  על השמחה נמשכת וממנו שמחתנו", ב"זמן

בנוגע מ"מ, כולה, zlretdהשנה dcearl זו שמחה
"זמן  וסיום גמר שלאחרי בתקופה עילוי יש
עיקר  כי, - במרֿחשון משבעה החל שמחתנו",
ושמח  שש אשר ה' בשמחת לשמוח היא, השמחה

mipezgza ezxica'בחי ynnשהם zinyb 'iyr"16,
ית' לו דירה דעשיית הפעולה עיקר והרי,
לאחרי  במרֿחשון, בשבעה מתחילה בתחתונים
פרת, לנהר לביתו מגיע שבישראל" ש"אחרון
בחלקו  לפעול כדי תאנתו", ותחת גפנו "תחת

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות .17בעולם,

מיוחד  עילוי שיש - ל"הקהל" בנוגע ועד"ז
הסוכות, חג וסיום גמר לאחרי ד"הקהל" בפעולה

במרֿחשון: משבעה החל

פני  את לראות ישראל כל "בבוא הסוכות, בחג
יחדיו  נמצאים ישראל כל כאשר גו'", אלקיך ה'

יחדיו" לה שחוברה "עיר "שהיא 18בירושלים, ,
לחברים" ישראל כל כך 19עושה כל חידוש אין -

העם". את ב"הקהל

לאחרי  - הוא העם" את ד"הקהל החידוש עיקר
בהיותם  במרֿחשון, בשבעה לבתיהם, שחוזרים

) ד"בדד" ומצב יחיד zeilrnl20`במעמד "כל ,(
מפוזרין" תאנתו ותחת גפנו תחת איש ,21ויחיד

העילוי  רק (לא שיהי' פועלים זה, עם וביחד
ד" העילוי גם אלא) "מפוזרין", `zד"בדד", ldwd

mrd."

זו, שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
ששלימותו  שבת, בערב חל במרֿחשון ששבעה

כנ"ל: השבת ביום

"וביום - לשמחה אלו mkzgnyבנוגע
חז"ל 22השבתות" כדרשת - ל"הקהל" ובנוגע על 23,

" לך ldwieהפסוק עשה הקב''ה "אמר משה",
כו' גדולות zeldwקהלות lidwdl ושבת שבת בכל

כו'".

("כל  מנוחה ענינו ששבת מכיון לזה, ונוסף
עשוי'" ("וקראת 24מלאכתך ותענוג לשבת 25)

השנה 26עונג" דכל העבודה עניני שכל היינו, ,(
ובמיוחד  (כולל במרֿחשון בשבעה שהתחלתם
שמחה, מתוך נעשים ד"הקהל") הענין - זו בשנה

ותענוג. מנוחה

השבוע „ פרשת עם הנ"ל כל לקשר ויש .
"לךֿלך": - (והיום)

וחותם  סיום - השבת דיום הפרשה בחלק
החיתום'' אחר הולך "הכל כולה, -27הפרשה

זרעך 28נאמר  ובין ובינך ביני בריתי את "והקמותי :
בריתי  והיתה . . עולם לברית לדורותם אחריך
שבזה  מילה, מצות - עולם" לברית בבשרכם
- דוקא בגשמיות העבודה מעלת (א) מודגש
בעולם  העבודה מתחילה שבו מרֿחשון דז' העילוי
השמחה, ענין (ב) בתחתונים, דירה ית' לו לעשות

כדלקמן. ד"הקהל", הענין (ג)

דוקא:‰ בגשמיות העבודה מעלת .

"והיתה  – הוא הברית בענין המיוחד החידוש
עם mkxyaaבריתי  ברית כריתת עולם", לברית

שחודרת inybdהקב"ה xyaa קיום של ובאופן
עולם". "לברית נצחי,

בזה: והענין

שקיים  לפני עוד מעלתו גדלה - אבינו אברהם
אברהם  הכיר שנים שלש "בן שהרי, מילה, מצות

בוראו" ימי 29את כל במשך בוראו את עבד ומאז ,
"שנאמר  שנים, קע"ב - שמע 30awrחייו אשר

ותרין" ושבעין מאה חושבני' בקולי, ,31אברהם
של  באופן תמיד היתה שעבודתו אלא, עוד, ולא
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ספל"ג.16) תניא
ובכ"מ.17) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ג.18) קכב, תהלים
ה"ו.19) פ"ג חגיגה ירושלמי
עין 20) בדד בטח ישראל "וישכון כח לג, (ברכה כמ"ש

הברכות, כל בסיום נאמרה שלכן נעלית, הכי ברכה - יעקב"
שיחות  בארוכה (ראה בפ"ע שבט דכל הפרטיות הברכות לאחרי

זו). שנה הסוכות דחג ה' וליל ג' ליל
עה"פ.21) פרש"י
יו"ד.22) יו"ד, בהעלותך ספרי
ס"ג.23) סר"צ שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע ויקהל. ר"פ יל"ש

הל'24) או "ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא
(סכ"א). ס"ח סש"ו שבת

יג.25) נח, ישעי'
(26" – מזה סע"א),bprndויתירה קיח, (שבת השבת" את

שישראל מצ"ע.mitiqenהיינו בשבת שיש התענוג על
א.27) יב, ברכות
ואילך.28) ז יז,
וש"נ.29) ח. פ"ל, ב"ר וראה סע"א. לב, נדרים
ה.30) כו, תולדות
ה"ג.31) פ"א ע"ז הל' ראב"ד וראה שם. נדרים
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בפרשתנו  הכתוב ובלשון בקודש, "ויסע 32עלי' -
ונסוע". הלוך אברם

הרבה  במשך זאת עבודתו כל לאחרי ואעפ"כ
ותשע  שנה תשעים "בן שנעשה עד שנים, עשיריות
והי' לפני "התהלך הקב"ה: לו אמר - שנים"

הזה 33תמים" ובדבר מילה, במצות לפני "התהלך ,
תמים" הענין 34תהי' אצלו חסר שעדיין היינו, ,

נעשה  זה אשר תמים", והי לפני "התהלך - העיקרי
דוקא. מילה מצות ע"י

באופן  היא מילה שמצות מכיון - הדבר וטעם
ידה mkxyaaד"בריתי שעל היינו, עולם", לברית

שחודר באופן לפני" ד"התהלך הענין cinzlנעשה
שאר  לכל בנוגע משא"כ ממש, הגשמי הגוף בבשר
ברוחניות  שהיו אבינו דאברהם העבודה עניני

.35בלבד 

בעבודה  והתועלת ההכרח גודל מובן ומזה
לאחרי  שכן, עיקרי, הכי ענין - דוקא בגשמיות

אבינ  אברהם של דעבודתו ברוחניות,השלימות ו
והי' לפני "התהלך - העיקרי הענין חסר עדיין הי'
בגשמיות  בבשרכם", "בריתי ע"י שנעשה תמים",

דוקא.

שאז  מ"ת, לאחרי שגם - מצינו מזו וגדולה
רק  (לא בגשמיות הקדושה המשכת נתחדשה
ישנו  מ"מ, המצוות, בכל גם) אלא מילה, במצות
לברית  בבשרכם "בריתי מילה, במצות מיוחד עילוי

עולם":

בגמרא  לבית 36איתא דוד שנכנס "בשעה :
לי  אוי אמר, ערום, עומד עצמו וראה המרחץ
במילה  שנזכר וכיון מצוה, בלא ערום שאעמוד

דעתו". נתיישבה שבבשרו,

הי' במרחץ בהיותו גם הרי מובן: אינו ולכאורה
ה' אהבת האמונה, ענין ובשלימות בודאי אצלו

וכו' יפסק 37ויראתו לא תמידי ש"חיובן המצוות ,

ימיו" בכל לרגע אפילו האדם "אמר,38מעל ומדוע ,
שאעמוד לי devnאוי `la mexr בידו כשיש ,"

הנ"ל  ?!39מצוות

פעולת  שעיקר - לעיל האמור ע''פ - והביאור
צ"ל  כשישנה zeinybaהמצוות גם ולכן, דוקא,

נחשב  זה הרי כו', ויראה אהבה אמונה, מצוות
"devn `la mexr,המצוות פעולת לעיקר ביחס - "

דוקא. בגשמיות שהוא

ד"מילה המיוחדת המעלה -mkxyaayוזוהי "
בגשמיות  מצוה לקיים שאיֿאפשר בזמן שגם
הענין  ישנו למרחץ, כשנכנס כגון, כפשוטה,

mlerד" zixal mkxyaa izixa עם שהברית היינו, ,"
נצחי, ובקיום הגשמי, בבשר בגילוי היא הקב"ה

עולם" .40"לברית

הוא  שקיומן מצוות כו"כ ישנם ועוד: זאת
קיום  ישנו - מילה במצות ואילו חדֿפעמי, באופן

" (dzideהציווי בבשרכם" lednבריתי zeidl41 בכל (
במילה  (דוד) שנזכר "כיון ולכן, ורגע, רגע
בלא  "ערום (שאינו דעתו" נתיישבה שבבשרו
המצוה  את מקיים ממש זה שברגע מכיון מצוה"),

בבשרכם".dzideד" בריתי

בין  שהחילוק - לעניננו בנוגע גם מובן זה ומכל
קדושה), (בעניני תשרי דחודש העבודה אופן
(בעניני  במרֿחשון בשבעה שמתחיל עבודה לאופן

הוא znbecaeהעולם) c"r עבודה שבין החילוק 
zeipgexaלעבודהzeinyba דשבעה המעלה ולכן, ,

עיקר  מתחילה שבו - ביותר גדולה במרֿחשון
נשלמת zeinybaהעבודה ידה על אשר דוקא,

לו  לעשות - כו' ההשתלשלות דכל הכוונה תכלית
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ט.32) יב,
א.33) יז, פרשתנו
ד.34) פמ"ו , פרשתנו ב"ר ב. לא, נדרים וראה עה"פ. פרש"י

ה"ח. פ"ג מילה הל' רמב"ם
ובהערות 35) ,89 ע' ואילך. 79 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. שם.
ב.36) מג, מנחות
האמונה 37) תוקף ישנו כו' ועיון התבוננות בלא אפילו שהרי,

ישראל  ופושעי שבקלים קל "אפילו שלכן, מישראל, בכאו"א

כו'" והתבוננות דעת שום "בלי ה' קדושת על נפשם מוסרים
המלך. לדוד בנוגע ועאכו"כ ספי"ח), (תניא

החינוך.38) ס' בריש המחבר אגרת
כל 39) הכוללות ויסודיות, עיקריות הם אלו מצוות - ואדרבה

התורה  כל כללות הם לך יהי' ולא אנכי שהרי, המצוות, פרטי
ושס"ה  מ"ע רמ"ח שורש ויראה, אהבה וכן פ"כ), (תניא ומצוות

פ"ד). (שם מל"ת
לא 40) הוא הנצחיות שענין - שבדבר החידוש גודל ומובן

זה מ"יחוד (ולהעיר ברוחניות ועד"dlrnlרק לעולם נצחי הוא
"בריתי - גשמי בדבר גם אלא פכ"ה)), לברית mkxyaa(תניא

אפילו  (שהרי עפר נעשה הגשמי שהגוף שאע"פ היינו, עולם",
"בריתי  מ"מ, ב)), קנב, שבת (ראה לעפרם חוזרין צדיקים

" נצחי, בקיום היא ".zixamlerבבשרכם"
פעולה 41) שהיא די"ל הערלה דהסרת לפעולה בנוגע משא"כ

וש"נ). ואילך. 759 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה (ראה חדֿפעמית
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והחומרי.. הגשמי ב"עוה"ז בתחתונים, דירה ית'
ממנו  למטה תחתון .42שאין

.Â השמחה :43ענין

דמצות  העילוי גודל אודות לעיל האמור ע"פ
הרי, עולם", לברית בבשרכם בריתי "והיתה מילה,
במצות  השמחה גדולה כמה עד פשוט וגם מובן
אברהם  של בבריתו שנכנס, יהודי כל שהרי, מילה,
בבשרכם  ד"בריתי הענין אצלו נעשה אבינו",

עולם". לברית

("פירושה" בתושבע"פ הדבר ומפורש
"כל 44דתושב"כ  בשמחה,45- עליהם שקיבלו מצוה

מילה  דכתיב 46כגון אמרתך 47, על אנכי  48שש 

רב  שלל בשמחה"49כמוצא אותה עושין עדיין ,50.

ענין  את מדגישים מילה ברית בכל ולכן,
על  אנכי "שש הפסוק מאמירת החל - השמחה

והפסוק  המילה, לפני רב" שלל כמוצא 51אמרתך

המילה, לאחרי יולדתך'' ותגל ואמך אביך "ישמח
משתה" מצוה"52ו"עושין סעודת ,53.

.Ê:"ד"הקהל הענין

מילה  (א'54מצות פרטית מצוה היותה מלבד -
- כללי ענין גם היא, התורה), מצוות מתרי"ג

והקב"ה  ישראל בין ביני 55"ברית" בריתי.. "זאת ,
ישראל  בכלל שנעשה ובלשון 56וביניכם", ,

מילה  הלכות בסוף כמה 57הרמב"ם וראה "בא :
עליהן  נכרתו התורה מצוות כל . . מילה חמורה
עשרה  שלש נכרתו המילה ועל בריתות.. שלש

אבינו". אברהם עם בריתות

- היא מילה דמצות התוכן אחר: בסגנון
האנשים, הן הקב"ה, עם ישראל כל של אחדותם

דמיא" דמהילא כמאן "אשה שהרי הנשים, ,58הן
הקב"ה  עם מתאחדים שכולם הגרים, והן הטף, הן
אברהם  של "בריתו ברית", "כריתת של באופן

" mlerאבינו", zixa."

העם  את הקהל - ד"הקהל" התוכן גם וזהו
וגרך  והטף והנשים ה'59האנשים את ליראה גו'

אזנם lkminidאלקיכם ולהקשיב לבם "להכין ,"
שניתנה  כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
הגבורה  ומפי בה נצטווה עתה כאילו בסיני.. בו

כללות 60שומעה" על ברית הכריתת ובדוגמת ע"ד ,
אתם  כרת אשר ("הברית במתןֿתורה התומ"צ

).61בחורב"

Á'לפ ד"הקהל" ושייכות בקשר להוסיף ויש .
ובהקדמה: לךֿלך.

בזמן  ורק בביהמ"ק נוהגת "הקהל" מצות
אדמתם  על יושבין דעות 62שישראל ולכמה ,63-

עלי'" יושבי' .64כשכל
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העליונים 42) העולמות בכל גם עלי' נעשה ועי"ז רפל"ו. תניא
צריכים  כו' הארץ מן דבר איזה להגבי' כשצריכים "עד"מ –
גם  יוגבהו ממילא ואז כו' דוקא שבו התחתונים בחלקים לאחוז

א). ד, בראשית (תו"א הימנו" העליונים
בו 43) שיש השבוע מרֿחשון): (ג' יום" מ"היום להעיר

zizin` dgny עם "חיים" יום שכל לךֿלך, דפ' השבוע – הוא
אבינו. אברהם

בתחלתה.44) היד לס' הרמב"ם הקדמת
א.45) קל, שבת
אומר 46) הוא וכן מילה, זו "ששון ב" טז, מגילה גם ראה

אמרתך". על אנכי שש
על 47) דרשוהו "ורבותינו ובפרש"י: קסב. קיט, תהלים

שמח  במילה שנסתכל כיון כו' המרחץ בבית דוד שהי' המילה,
אמרתך". על אנכי שש בצאתו ואמר

מילה,48) והיא אמירות, לשאר שקדמה יחידה אמירה
כל  מוכיחות אינן מצוות שאר דכל עלי', וששים עושין שישראל
וערום  בשדה כשהוא דאינן וציצית, ומזוזה תפילין כגון שעה,

(מילה) זו אבל המרחץ, mdilrבבית cirnmlerl כדאמרינן ,
במילה  שנזכר כיון כו' המרחץ בנית עצמו שראה בדוד במנחות

ס"ה. כנ"ל שם), שבת (פרש"י דעתו" נתיישבה
שמחה49) היא השמחה גם מציאת daxולכן, בדוגמת –

".ax"שלל
דצערא 50) הענין שישנו שאף - שבדבר החידוש ותוספת

ג. שער ברכות (אבודרהם שי"א ועד א), ח, (כתובות דינוקא
במצות  שהחיינו מברכין אין זה שמטעם ה"ג) פ"ג מילה הגרמי'

אותה "עושין מ"מ - ".dgnyaמילה
כה.51) כג, משלי
בתוס'52) הובא – פכ"ט פרדר"א וראה שם. שבת פרש"י

שם. שבת
שם.53) וברמ"א סי"ב סרס"ה יו"ד טושו"ע

ס"ו.54) תשמ"ח לךֿלך לקו"ש ראה – לקמן בהבא
ברית 55) (ב) התומ"צ, קיום על ברית (א) יותר: ובפרטיות

בלקו"ש  (נתבאר מהותם עצם מצד הקב"ה עם דישראל הקשר על
וש"נ). שם.

וכו'56) ישראל בערלי מותר לערלים נהנה שאני "קונם שלכן,
ב(במשנה). לא, נדרים – כו'" הגוים לשם אלא קרוי' הערלה שאין

ואילך.57) 54 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה וראה שם. מנדרים
א.58) כז, ע"ז
(פרש"י 59) כו' מגייר שהי' לאברהם מהשייכות להעיר

ב). מט, (סוכה לגרים" "תחלה שנקרא ועד ה), יב, פרשתנו
ה"ו.60) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
סט.61) כח, תבוא
תריב.62) מצוה חינוך
אנציק'63) ואילך. כד ע' תשל"ג) (ירושלים הקהל קובץ ראה

וש"נ. תמד. ס"ע הקהל ערך תלמודית
חשון,64) במר ששבעה – ואילך 42 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
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חילוקי  ישנם עלי'" יושבי' בכל גם והנה,
עשרת  שגלו לפני שגם אע"פ שכן, דרגות,
עלי'", יושבי' דכל המצב הי' סנחריב ע"י השבטים
את  אלקיד ה' ירחיב היעוד, שיקויים לאחרי הרי,

וקדמוני 65גבולך" קניזי קיני ארץ היינו,66, ,
גם  ממילא בדרך יתוסף אזי ישראל, בארץ שיתוסף

ד"כל ilr'"בהמצב 'iayei67, גם יהי' שכן, ומכיון
עלי'" יושבי' ד"כל באופן ד"הקהל" הענין

יותר. עוד בשלימות

מסופר  שבה לךֿלך, לפ' במיוחד שייך זה וענין
אברהם  עם הקב"ה שכרת הבתרים בין ברית אודות

הארץ  ירושת על את 68אבינו ה' כרת ההוא "ביום -
הזאת  הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם

פרת  נהר הגדול הנהר עד מצרים הקיני 69מנהר את
וגו' הקדמוני ואת הקניזי יש 70ואת אומות "עשר ,

. . והשלשה גוים, שבעה אלא להם נתן (ולא כאן
ירושה  להיות עתידים וקדמוני קניזי קיני

הכריתת 71לעתיד)" היתה לךֿלך שבפ' היינו, ,
השלימות  בתכלית הארץ ירושת על עשר 72ברית ,

- עלי'" יושבי' ד"כל הענין גם יהי' שאז, אומות,
השלימות. בתכלית - ד"הקהל" הענין גם ובמילא

Ë למעשה בנוגע לעיל האמור מכל המורם .
העיקר" הוא "המעשה - :73בפועל

בשבעה  שלו ש"ערב" הש"ק ביום בעמדנו
מישראל  כאו"א של עבודתו התחלת במרֿחשון,
- תאנתו" ותחת גפנו תחת "איש בעולם, בחלקו
העבודה  אודות הפעם עוד ולפרסם להכריז יש

" זו לשנה ואחת,ldwdהמיוחדת אחד שכל ,"
ד"הקהל  בפעולות לעסוק צריך קטן, ועד למגדול
ה'", את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם את
דברי  בפניהם ולומר וטף ונשים אנשים להקהיל

התורה  פנימיות - ובמיוחד כולל כפי 74תורה, ,
ביותר  מודגש שבה החסידות, בתורת שנתגלתה

ה"' את ד"ליראה זה 75הענין בכל הפעולה אשר ,
לפום  וחד חד כל ואחת, אחד לכל כאמור, שייכת,

כחו  מכפי ויותר כחו, לפי דילי', .76שיעורא

אודות ולהכריז לפרסם כן -dgnydוכמו
השנה  ובכל על שמחתנו" ד"זמן השמחה המשכת
לעיני  ונגלה הנראה באופן גלוי', שמחה כולה,
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ח.65) יט, שופטים
עה"פ.66) פרש"י
"בה",67) (ולא עלי'" יושבי' "כל הלשון מדיוק גם להעיר

) הם שהיושבים – ועד dlrnlהארץ)lrוכיו"ב) הארץ, מן
היינו,milraשנעשים ועילוי, עלי' מלשון וגם: הארץ, על

בהארץ. עילוי שפועלים
וברית 68) הארץ ירושת על ברית דכריתת מהשייכות להעיר

להורישה  הארץ וברית אהבה של ברית בריתי, "ואתנה - מילה
ברכות  וראה ב. יז, פרשתנו (פרש"י מילה מצות זו", מצוה ע"י לך
ואילך). א קיא, ברהמ"ז שער דא"ח) (עם סידור ובפרש"י, ב מח,
המדגיש  באופן היתה הארץ ירושת על ברית הכריתת גם ועוד:
את  "והקימותי מילה, ברית (דוגמת בנ"י עם דהקב"ה החיבור אח
ברית  כורתי "דרך - אחריך") ולזרעך לאלקים לך להיות גו' בריתי
יט) לד, (ירמי' להלן שנאמר כמו בתרי', בין ולעבור בהמה לחלק

כאן אף העגל, בתרי בין עבר העוברים אשר אש ולפיד עשן תנור
הכריתת  ובדוגמת ע"ד יו"ד), שם. פרשתנו (פרש"י הגזרים" בין
נצבים), (ר"פ בברית לעברך גו' כולכם היום נצבים ד"אתם ברית
ועוברים  מכאן ומחיצה מכאן מחיצה עושין ברית כורתים היו "כך
לשנים  ניתן אשר העגל יח) שם, (ירמי' שנאמר כמו בינתיים,
עוברים  שניהם להיות "כלומר עה"פ) (פרש"י בתריו" בין ויעברו

נצבים). ר"פ (לקו"ת לאחדים" להיות אחד גוף בתוך
אחרון 69) הגיע שאליו מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום

הוא  זה שפסוק ולהעיר, ס"א). (כנ"ל מרֿחשון בשבעה שבישראל
במרֿחשון. שבעה שבת, דערב היומי חומש בשיעור

יחֿיט.70) טו, פרשתנו
עה"פ.71) פרש"י
ו)72) (יב, הפרשה בהתחלת שהרי, - שבדבר החידוש וגודל

ישראל  ארץ את וכובש הולך הי' בארץ", אז "והכנעני נאמר

הארץ  את נח כשחלק נפלה שם של שבחלקו שם, של מזרעו
עה"פ), (פרש"י שלם" מלך צדק "ומלכי יח) (יד, שנאמר לבניו,
הארץ  את אתן "לזרעך לאברהם הקב"ה הבטיח זמן פרק ובאותו
שם", של מזרעו שהם לבניך להחזירה אני "עתיד ז). (יב, הזאת"

הארץ לו שהבטיח אלא, עוד, גופא lkcולא ובזה אומות, עשר
ligznאת" אלא) כנען, בארץ שירשו ipiwd(לא האומות (ג' וגו'"

" - לבוא) `xraixלעתיד dligzkl."
מי"ז.73) פ"א אבות
התורה 74) סודות לגילוי בנוגע פרשתנו סוף מזהר גם להעיר

קב"ה  "דהא - בגווייהו") מלין "אתכסיין שמקודם (לאחרי
יוסי  רבי "אמר ומסיים, מלין", אתגליין ידנא ועל עמנא אסתכים
לאכרזא  קב"ה זמין וגו', אורך כשחר יבקע אז ח) נח, (ישעי' כתיב
וי"ל  יאספך". ה' וכבוד וגו' אורך כשחר יבקע אז ויימא בנוי על

הגלות, זמן בסוף התורה פנימיות זאת devnשגילוי לגלות
לגילוי  הכנה הוא מהאריז"ל), - סכ"ו אגה"ק (תניא החכמה
זו  שנה נח ש"פ שיחת גם (וראה לבוא לעתיד התורה פנימיות
ביאור  – סד) (ע' בפרשתנו לוי"צ מלקוטי ולהעיר סל"ג). ס"ד,

המילה. לענין והשייכות הקשר
(75" אביךrcוכמש"נ אלקי (דה"א edcareאת שלם" בלב

ב). קנו, קו"א (תניא) וראה ט. כח,
יחליפו 76) ה' "וקווי – לךֿלך דפ' בהפטרה ממ"ש להעיר

שלאחרי  - הדרוש ע"ד - הפירוש וידוע לא), מ, (ישעי' כח"
כח", "יחליפו אזי, כו', והתעייף כחו בכל עבודתו שעבד
ביומו  יום שמידי לכך (נוסף הקב"ה של בכחו כחו שמחליפים
והקב"ה  עייפה נשמתו מפקיד שהאדם . . חדשה כברי' נעשה
ס"ו)), סמ"ו רס"ד. או"ח אדה"ז (שו"ע ורגועה" חדשה לו מחזיר

יותר. עוד נעלה באופן בעבודתו להוסיף יכול שאז,
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הש"ק 77בשר  ביום זו בהתוועדות - התחלה ובתור ,
קדוש, במקום השבתות"), אלו שמחתכם ("ביום

וביתֿמדרש  ביתֿכנסת מעט: ובמעמד 78מקדש ,
מלך" הדרת עם "ברוב לא 79הציבור, - ובפשטות ,

שירה, רק לא גם השמחה, ענין אודות הדיבור רק
ברגלים, ריקוד (גם) אלא כו', כפים ומחיאת
ל"נשא  עד הגוף, כל את מנשאים שהרגלים ובאופן

ראש" .80את

הא  הדברים את יפרסמו ע"ד ובודאי - מורים
מקום  בכל - ד"הקהל" הענין וע"ד השמחה, ענין

ומקום.

תהי' שבו לזמן ממש בקרוב נזכה שעי"ז ויה"ר
ראשם" על עולם "שמחת - בשלימותה ,81השמחה
הנה" ישובו גדול "קהל - בשלימותו ,82ו"הקהל"

ברגעי  וב"הקהל" בשמחה דההוספה ההכנה ע"י
האחרונים. הגלות

È לגאולה להכנה בקשר ענין עוד להוסיף ויש .
שלפנ"ז  ש"ק בערב הס"ת כתיבת לסיום בנוגע -83.

ובהקדמה:

בסמיכות  צ"ל הי' זה דספרֿתורה הסיום
ז"ל), דאאמו"ר ההילולא (יום באב לעשרים
בהשגחה  בודאי - הדבר נתעכב שונות, ומסיבות
 ֿ בבית הקהל, בשנת הי' שהסיום באופן - פרטית
נשיא  אדמו'ר מו"ח כ''ק של וביתֿהמדרש הכנסת
(וע"י  מלומדי מכאן ונשלח כו', בו וקראו דורנו,
לארץ  הקודש, ארץ יושבי ותומכי', תורה לומדי)

הקודש.

להורות  גו' שלח יהודה "ואת ע"ד והוא
תצא 84לפניו" שמשם תלמוד בית לו "לתקן ,

dxez"85 ביעוד דוגמתו לומר ויש בתי 86, "עתידין

בארץ  שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות
ששלחו הצחות ע"ד וי"ל dxezישראל", xtq לא -

נמצאים  שבהם מדרשות" ובתי כנסיות "בתי רק
לארץ  מחוץ - עצמה תורה ספר אלא תורה, ספרי
לפניו". להורות גו' "שלח בבחינת הקודש, לארץ

*

‡È בקשר - שיפרסמוהו שבקשתי נוסף ענין .
במרֿחשון: לשבעה ובשייכות

שליט"א, האורחים לכל יישרֿכח נתינת א)
ובא  בגילוי בהם האיר שלהם החסידי הרגש אשר
גו'", מארצך ה"לךֿלך את לקיים ממש, פועל לידי

וביתֿמד  (ביתֿכנסת אמותיו בד' להיות רש)כדי
הזמן  במשך אדמו''ר, מו"ח כ"ק הדור, נשיא של
והנשים  האנשים העם את "הקהל ד"הקהל",
יום  או אחת שעה עכ"פ - הסוכות) (חג והטף"
הסוכות, חג משך כל שהיו אלה ועאכו"כ אחד,

במרֿחשון. שבעה עד המשכו גם - ובמיוחד

והשאלות  המכתבים כל על ומענה אישור ב)
לאשר  הזמ"ג שאין מכיון אשר - כו' והבקשות
(ועאכו"כ  מכתבו קבלת ע"ד בפרטיות לכאו"א
הזדמנות  מנצלים כו'), ובקשתו שאלתו על להשיב
יחדיו, לכולם - המכתבים קבלת ע''ד לאשר נוספת
נעלה  אופן - (שזהו כו' קדוש ובמקום עם", "ברוב

בפרטיות). כאו"א של מכתבו מאישור יותר

יביאו  ימסרו, בעזה"י, אשר בזה, ומודיעים
מו"ח  דכ"ק הק' הציון על כו' והבקשות המכתבים

דורנו. נשיא אדמו"ר

זמן  משך יקח כו' המכתבים ריבוי שמצד ואף
סדר  ישנו והרי הציון, על כולם ויביאו שימסרו עד
זו  שהנהגה מכיון הרי, - כו' ואיחור קדימה של
של  ענין ח"ו כאן שאין בודאי תורה, ע"פ היא
תיכף  הרי, דבר, של לאמיתתו אשר ובפרט דחי'.
למקור  הבקשה מגיעה כו' המכתב בכתיבת ומיד
בכבודו  הקב''ה כו', ההשפעות וכל הברכות כל

ובעצמו.

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ובלשונו
והציון  אליו בנוגע גם מובן ומזה אביו, (אודות
בלבד  זו "לא ישראל, שנשיאי כבוד), מנוחתו שבו
מתרפסים  עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא
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עליהם 77) שקיבלו מ"המצוות – מילה שמצות כשם
עולם", לברית בבשרכם "בריתי דוקא, בגשמיות היא – בשמחה"

בארוכה. כ"ל
א.78) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
וש"נ.79) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
שליט"א 80) אדמו"ר כ"ק עמד – דהשיחה זה חלק בסיום

גדולה  בשמחה רב, זמן משך מקומו על ורקד קומתו, מלוא
.l"endועצומה.
יא.81) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ז.82) לא, ירמי'
מרחשון 83) דר"ח ב' נח ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
זו. שנה
כח.84) מו, ויגש
עה"פ.85) פרש"י
א.86) כט, מגילה

g"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl t"y zegiyn

רם  אֿל הוד לפני להתייצב מרום, כסא להדום
כו'" ישורון עם על להגן ,87ונשא,

כותב  אתם 88ובמק"א כולכם, הכן "עמדו :
בשפעת  הוי' ברכת לקבל ובנותיכם, בניכם נשיכם
ידי  על ולנו לכם השי"ת ישפיע אשר חיים..
והחסדים  הרחמים ממקור רבים רחמים התעוררות
כו'". אאמו"ר כ"ק הוד יעורר אשר . . האמיתיים

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק אשר מובן ומזה
עומד  כאן אף ומשמש עומד להלן "מה דורנו,

ומשמש"89(במרום  כאו"א 90) על רחמים ומעורר ,
וכל  ובנותיהם ובניהם ונשיהם הם מרעיתו, צאן
עכ"פ  שייכות להם שיש אלו גם כולל להם, אשר
ישראל  בשם אשר "כל ועד כו', מרעיתו לצאן

) גאולתו יכונה" ע"ד במכתבו -91כלשונו (
"cre ytpn ahinc ilin lka zekxad xewnn jxazdl

"xya92.

*

·È בענין האמורות הפעולות שע"י ויה"ר .
כולה השנה תהי' - השמחה ובענין zpyד"הקהל",

dgny,"עולם לברית בבשרכם "בריתי של ושנה ,
נעשה, מישראל שכאו"א בשר לעיני בגלוי שרואים
כאו"א  את שכוללים עי"ז הקב"ה, עם חד" "כולא

עלי'" יושבי' "כל ממש, בהפעולות 93מישראל ,
ד"הקהל".

"לךֿלך  מישראל בכאו"א ומיד תיכף 94ויקויים

אראך" אשר הארץ אל וכפי 95גו' ישראל, ארץ ,
שבע  ארץ רק ולא על נוסף בשלימותה, שהיא
שהבטיח  כפי אומות, עשר ארץ אלא אומות,
הארץ  את נתתי "לזרעך הבתרים בין בברית הקב"ה
את  פרת נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר  הזאת

וגו'". ואת הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני

כפשוטו  ד"הקהל" הענין שלימות גם יהי' ואז
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם - ,96ממש

הקדושה, לארצנו הנה", ישובו גדול "קהל
המקדש  ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים
כוננו  אדנֿי "מקדש להיותו אשר (השלישי),

השמים"97ידיך" מן ויבוא יגלה ומשוכלל "בנוי ,98

ובפרט  השבת, ביום אפילו ולבוא להתגלות יכול -
דרעוין" "רעוא המנחה, ליעקב 99בזמן השייך זמן ,

בו  שכתוב כיעקב מצרים.. בלי "נחלה 100אבינו,

ונגבה"101ופרצת  וצפונה וקדמה "כיעקב 102ימה ,
בית" .103שקראו

ה'" אליו ד"וירא הענין גם יהי' 104ואז

השלימות  בתכלית מנחה) בתפלת תיכף (שקוראים
עיניך  והיו מוריך עוד יכנף "ולא -ze`ex את

.105מוריך"

ד"אחישנה" ובאופן - לנו תהי' ועד 106כן ,
עין" כהרף המקום עיכבן ומיד 107ש"לא תיכף ,

ממש.
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קמא.87) ע' ח"א שלו אג"ק
רעט.88) ע' ח"ד שם
לפיה"מ.89) הרמב"ם הקדמת רע"א. קלג, זח"א ראה
סע"ב.90) יג, סוטה
פ.91) ע' ח"ב שלו אג"ק
רפ"ד)92) מכירה הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

דיש  - לו" קנה להניחו רשות לו שיש מקום כל אדם, של "כליו
אדם" של ש"כליו הדעות"). ("לתקן ברוחניות ענינו לומר
כדי  (בעולם)* במקום הניחם שהקב"ה ישראל, ה"ה (העליון)
בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, עניני כל עבורו ש"יקנו"

להם  לתת הקב"ה צריך lkmdlולכן, jxhvnd שיוכלו כדי
עבורו מנוחה,zenilya"לקנות" מתוך תהי' שעבודתם עי"ז  ,

לבב. וטוב שמחה
עד 93) בא דוד  בן "אין שהרי, – ורבי' דפרי' הענין גם כולל
גוף"lkשיכלו ששמו אוצר שבאותו "נשמות בגוף", הנשמות

ובפרש"י). א סב, (יבמות

(`cextc `nlr) "miaxd zeyxa el dpew mc` ly eilk oi`"y dne (*
,(mler ly ecigi ,i"dxl cre) `hnq x"dxn zeyrl 'zi ezlkia ixd -

(mb) da`eyd zia zgnya l`xyi ly mzcear ixg`l hxtaex"dxa,
f"iry ,("ovp`h l`f oiil` q`b ic") cewxi envr x"dxy creyr

.(zekeqd bg zelilc zegiya t"nk xaecnk) i"dx 'eke zilnxk x"dxn

לךֿלך 94) ד"ה – לגאולה ("לךֿלך") דכפל מהשייכות להעיר
ועוד. בהתוועדות. שנאמר הנ"ל ד"ה תרכ"ז.

פרשתנו.95) ריש
יב.96) כז, ישעי'
יז.97) טו, בשלח
ועוד.98) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
תקמה.99) ע' ריש תרס"ו המשך ראה

יד.100) כח, ויצא
(101" – לירושלים בנוגע (זכרי'zefxtועד"ז ירושלים" תשב

(שם, סביב" אש חומת גו' לה אהי' "ואני זה, עם וביחד ח), ב,
ישראל  ד"וישכון העילוי – ל"הקהל" בנוגע גם דוגמתו וי"ל ט).
תאנתו  ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל  בדד", בטח

oixfetn יחדיו כולם העם", את ד"הקהל העילוי גם ע"ז, וביחד ,"
ס"ג). (כנ"ל

ב.102) פח, זח"ב וראה ואילך. סע"א קיח, שבת
וש"נ.103) .231 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פח, פסחים
וירא.104) ר"פ
א).105) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
א.106) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
מא.107) יב, בא ופרש"י מכילתא
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כו'" ישורון עם על להגן ,87ונשא,

כותב  אתם 88ובמק"א כולכם, הכן "עמדו :
בשפעת  הוי' ברכת לקבל ובנותיכם, בניכם נשיכם
ידי  על ולנו לכם השי"ת ישפיע אשר חיים..
והחסדים  הרחמים ממקור רבים רחמים התעוררות
כו'". אאמו"ר כ"ק הוד יעורר אשר . . האמיתיים

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק אשר מובן ומזה
עומד  כאן אף ומשמש עומד להלן "מה דורנו,

ומשמש"89(במרום  כאו"א 90) על רחמים ומעורר ,
וכל  ובנותיהם ובניהם ונשיהם הם מרעיתו, צאן
עכ"פ  שייכות להם שיש אלו גם כולל להם, אשר
ישראל  בשם אשר "כל ועד כו', מרעיתו לצאן
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·È בענין האמורות הפעולות שע"י ויה"ר .
כולה השנה תהי' - השמחה ובענין zpyד"הקהל",

dgny,"עולם לברית בבשרכם "בריתי של ושנה ,
נעשה, מישראל שכאו"א בשר לעיני בגלוי שרואים
כאו"א  את שכוללים עי"ז הקב"ה, עם חד" "כולא

עלי'" יושבי' "כל ממש, בהפעולות 93מישראל ,
ד"הקהל".

"לךֿלך  מישראל בכאו"א ומיד תיכף 94ויקויים

אראך" אשר הארץ אל וכפי 95גו' ישראל, ארץ ,
שבע  ארץ רק ולא על נוסף בשלימותה, שהיא
שהבטיח  כפי אומות, עשר ארץ אלא אומות,
הארץ  את נתתי "לזרעך הבתרים בין בברית הקב"ה
את  פרת נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר  הזאת

וגו'". ואת הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני

כפשוטו  ד"הקהל" הענין שלימות גם יהי' ואז
ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם - ,96ממש

הקדושה, לארצנו הנה", ישובו גדול "קהל
המקדש  ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים
כוננו  אדנֿי "מקדש להיותו אשר (השלישי),

השמים"97ידיך" מן ויבוא יגלה ומשוכלל "בנוי ,98

ובפרט  השבת, ביום אפילו ולבוא להתגלות יכול -
דרעוין" "רעוא המנחה, ליעקב 99בזמן השייך זמן ,

בו  שכתוב כיעקב מצרים.. בלי "נחלה 100אבינו,

ונגבה"101ופרצת  וצפונה וקדמה "כיעקב 102ימה ,
בית" .103שקראו

ה'" אליו ד"וירא הענין גם יהי' 104ואז

השלימות  בתכלית מנחה) בתפלת תיכף (שקוראים
עיניך  והיו מוריך עוד יכנף "ולא -ze`ex את

.105מוריך"

ד"אחישנה" ובאופן - לנו תהי' ועד 106כן ,
עין" כהרף המקום עיכבן ומיד 107ש"לא תיכף ,

ממש.
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קמא.87) ע' ח"א שלו אג"ק
רעט.88) ע' ח"ד שם
לפיה"מ.89) הרמב"ם הקדמת רע"א. קלג, זח"א ראה
סע"ב.90) יג, סוטה
פ.91) ע' ח"ב שלו אג"ק
רפ"ד)92) מכירה הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

דיש  - לו" קנה להניחו רשות לו שיש מקום כל אדם, של "כליו
אדם" של ש"כליו הדעות"). ("לתקן ברוחניות ענינו לומר
כדי  (בעולם)* במקום הניחם שהקב"ה ישראל, ה"ה (העליון)
בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, עניני כל עבורו ש"יקנו"

להם  לתת הקב"ה צריך lkmdlולכן, jxhvnd שיוכלו כדי
עבורו מנוחה,zenilya"לקנות" מתוך תהי' שעבודתם עי"ז  ,

לבב. וטוב שמחה
עד 93) בא דוד  בן "אין שהרי, – ורבי' דפרי' הענין גם כולל
גוף"lkשיכלו ששמו אוצר שבאותו "נשמות בגוף", הנשמות

ובפרש"י). א סב, (יבמות

(`cextc `nlr) "miaxd zeyxa el dpew mc` ly eilk oi`"y dne (*
,(mler ly ecigi ,i"dxl cre) `hnq x"dxn zeyrl 'zi ezlkia ixd -

(mb) da`eyd zia zgnya l`xyi ly mzcear ixg`l hxtaex"dxa,
f"iry ,("ovp`h l`f oiil` q`b ic") cewxi envr x"dxy creyr

.(zekeqd bg zelilc zegiya t"nk xaecnk) i"dx 'eke zilnxk x"dxn

לךֿלך 94) ד"ה – לגאולה ("לךֿלך") דכפל מהשייכות להעיר
ועוד. בהתוועדות. שנאמר הנ"ל ד"ה תרכ"ז.

פרשתנו.95) ריש
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ועוד.98) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
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(שם, סביב" אש חומת גו' לה אהי' "ואני זה, עם וביחד ח), ב,
ישראל  ד"וישכון העילוי – ל"הקהל" בנוגע גם דוגמתו וי"ל ט).
תאנתו  ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל  בדד", בטח

oixfetn יחדיו כולם העם", את ד"הקהל העילוי גם ע"ז, וביחד ,"
ס"ג). (כנ"ל

ב.102) פח, זח"ב וראה ואילך. סע"א קיח, שבת
וש"נ.103) .231 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פח, פסחים
וירא.104) ר"פ
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א.106) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
מא.107) יב, בא ופרש"י מכילתא



g"nyzסו ,oeygÎxn 'g ,jl jl t"y zgiy

lirlc zegiyl zenlyd
g"nyz,oeygÎxn'g,jljlt"yzgiy

הקהל': 'שנת נקראת כולה השנה שכל ב, בסעיף

ש  הזמן שגם "הקהל",iptlולהעיר, מצות נתקיימה לא שעדיין אף - הקהל' 'שנת נקרא הסוכות חג
כבר מתחילה הסוכות.dpkddמכלֿמקום בחג "הקהל" מצות לקיום

במשך  (גם) היא ל"הקהל" ההכנה הרי בביתֿהמקדש, תלויה "הקהל" שמצות שמכיון להוסיף, ויש
שנים  שבע נמשכה שבנייתו ראשון' מ'בית החל - ביתֿהמקדש לבנין שמתכוננים הזמן ועלֿדרךֿזה 1כל ,

לו שמצפים העתיד, לביתֿהמקדש בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שני', ל'בית aexwdpyבנוגע miitl`l,
הקיצין" כל "כלו כבר שהרי מתי", "עד "צחצוח 2וצועקים את אפילו סיימו שכבר אלא עוד, ולא ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כלשון בא!3הכפתורים" לא עדיין ואףֿעלֿפיֿכן – (

ב"הקהל": לעסוק צריך ואחד אחד שכל שם,

להקהיל  ואחת, אחד לכל - לנוכח וציווי הפעולה, על המורה ציווי לשון הוא גופא ש"הקהל" להעיר,
כו'.

חדֿפעמי: שקיומן מצוות שיש ה, בסעיף

זה: לזמן השייכים בענינים - ולדוגמא

בקידוש  בכניסתו בדברים.. השבת יום את לקדש התורה מן "מצותֿעשה שבת, בליל היום קידוש
בכל 4היום  נמשכת הקידוש שפעולת נאמר אם שהרי המצוה, פעולת נסתיימה שקידש, לאחרי הרי, -

ביום. גם קידוש לעשות שייך לא השבת, יום של רגע

ולא  פעולתו, נסתיימה לביתֿדין, חובותיו שמסר שלאחרי - אזלינן) דמינה השמיטה, (בשנת פרוזבול
לביתֿדין. כבר ששייכים מכיון פעם, עוד שימסרם שייך

לעשיר, יהפך שהעני להיות יכול נפשו, להחיות לעני פרוטה שנתן שלאחרי - בצדקה ועלֿדרךֿזה
כו'. צדקה ריבוי בעצמו וישפיע

כמו  הערלה) הסרת (כבנידוןֿדידן, בלתיֿרצוי דבר הסרת היא שפעולתן במצוות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כל  ביתו מן תחילה שיבער עד ביום, שניה פעם החמץ לבטל שלא ליזהר "טוב חמץ, וביעור ביטול
ביטלו  שהרי שלו, החמץ אין הביטול שלאחר שלו, בחמץ  חמץ ביעור מצות שיקיים כדי לו, הידוע החמץ

חדֿפעמית.5והפקירו" היא הביטול שפעולת היינו, ,

השמחה: ענין ו, בסעיף

שמחתנו") "זמן הסוכות, חג עניני נמשכים במרֿחשון שבעה שעד (כאמור, שמחתנו" מ"זמן בבואנו
השמחה. לענין והשייכות הקשר את דבר בכל לחפש יש -

ומצאת" "יגעת ההבטחה ישנה הרי כו', יגיעה עלֿידי בחיפוש צורך יש כאשר שגם היינו,6ומובן, ,
שימצאו  אלא עוד, ולא השמחה, לענין והשייכות הקשר את ימצאו בוודאי המתאימה היגיעה שעלֿידי

אור" "תורה התורה, עניני ככל ומואר , ברור באופן .7זאת
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לח.1) ו, מ"א
ב.2) צז, סנהדרין
תרפ"ט.3) שמח"ת שיחת
וש"נ.4) רעא. ר"ס שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע

סי"ד.5) סתל"ד פסח הל' או"ח אדה"ז שו"ע
רע"ב.6) ו, מגילה
כג.7) ו, משלי
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ויש  בלבד, בהשתדלות די אלא יגיעה, עלֿידי בחיפוש מלכתחילה צורך אין שבהם ענינים יש אמנם,
שענין  כבנידוןֿדידן, ממש, בגלוי בולט שהדבר מכיון כו', בהשתדלות אפילו צורך אין שבהם ענינים

והיום. השבוע בפרשת בגלוי בולט השמחה

ראש": את ד"נשא באופן ברגלים, ריקוד בענין ט, בסעיף

הגוף, בכל השמחה חודרת אז שגם (אף ברגלים ולרקוע במקום, לישב להשאר מספיק לא כלומר,
להגבהת  עד הגוף, כל הגבהת הריקוד פועל שאז דוקא, בעמידה בריקוד צורך יש אלא לרגלים), עד

הראש.

שעלֿידי  – ממנו למטה תחתון שאין תחתון דוקא, הגשמיות מעלת אודות לעיל האמור ועלֿדרך
החלקים  את גם מגביהים הריקוד), נעשה ֿ ידו (שעל שברגל העקב ובנידוןֿדידן, התחתון, החלק הגבהת

לראש. עד העליונים,

ל"גולגולת" עד מהראש, שלמעלה הענינים את גם מגביהים ברגלים הריקוד שעלֿידי להוסיף, ויש
מהגולגולת  גם שלמעלה לכתר ועד לגולגלותם"), גו' ראש את דוד 8("נשא "המלך שכאשר - ובפשטות ,

ומכרכר" "מלך 9מפזז [שהרי מלכות בכתר מעוטר בהיותו לולב), הלכות בסוף הרמב"ם שמביא (כפי
eitia"עיניך תחזינה בראש 10(דוקא) רק (לא הגבהה הריקוד פעל המלכות], בכתר תלוי היופי ועיקר ,

המלכות, בכתר גם אלא) ובגולגולת,

ל  (הכתר) הוא "עדות - הכתר ענין ושלימות אמיתת גופא, המלכות cecובכתר zia למלוכה הראוי שכל
"11הולמתו" רק לא מזה, ויתירה ,zia שלמה (מהֿשאיןֿכן המלכות ענין עיקר - עצמו דוד אלא דוד",

מלך  מינוי מצות מצוותיך' ב'דרך כמבואר שבמלכות), חכמה בחינת - .12המלך

כולה, השנה ובכל על נמשכים והריקוד שהשמחה והעיקר התחלה, בתור הוא זה ריקוד וכאמור,
מלומדה" אנשים ד"מצות באופן לא - (ופשיטא אמת" "תורת עלֿפי אמיתית, חסֿושלום),13שמחה

עולם". "ברית השנה, כל במשך גם אלא אלו, ברגעים רק לא היינו,

עיר  בירושלים הקדושה, בארצנו צדקנו, משיח פני לקבלת נרקוד זה שמריקוד - העיקר והוא ועוד
הקדשים. לקודש עד בביתֿהמקדש, הקודש,

:74 הערה בסוף שם,

לאכרזא  'אבאֿואמא'.. מצד הוא כרוז, לאכרזא ויימא, לאכרזא הלשון "דקדוק שם מבואר לזה: ונוסף
ויימא  ואחרֿכך ונוקבא', 'זעירֿאנפין הבנים על ד'אבאֿואמא' הכרוז שיומשך מה הוא בנוי על

כו'. ומדות מוחין הדרגות פרטי בכל התורה פנימיות גילוי על להורות - כו'" ונוקבא' מ'זעירֿאנפין

כח": יחליפו ה' "וקווי בענין ,76 בהערה שם,

כדי  לנוח ורוצים כבר שהתעייפו וטוענים, ב"הקהל", ופעלו עסקו שכבר לאלו בנוגע גם מובן ומזה
עתה, עד שעסקו מה מספיק שלא להם, אומרים זה על הנה - שלאחריֿזה... ב"הקהל" לפעול שיוכלו

עוז. וביתר שאת ביתר בזה להוסיף עליהם אלא

חז"ל  ובלשון כו', אדרבה אלא הפעולה, מהמשך פוטרתם לא בעבר שפעולתם בלבד זו לא 14כלומר,

שהרבו  וככל הפעולה, המשך את ומביאה גוררת בזה הפעולה שהתחלת היינו, מצוה", גוררת "מצוה
יותר. ולהרבות להוסיף עליהם כו' לעסוק
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ואילך.8) רעג ע' תרס"ו המשך
טז.9) ו, ש"ב

ה"ה.10) פ"ב מלכים הל' רמב"ם וראה יז. לג, ישעי'
סע"א.11) מד, ע"ז

ב).12) (קח, פ"ב
ובכ"מ..13) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ח.14) כב, תצא פרש"י מ"ב. פ"ד אבות
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שבגלל  היינו, אחרת, לפעולה בסתירה להיות יכולה אינה אחת פעולה - קדושה בעניני אחר: ובסגנון
אלא  בזה), וכיוצא שהתעייף (מפני אחרת בפעולה לעסוק יוכל לא מסויימת, בפעולה כל `daxcשעסק ,

zriiqneפעולה dtiqen.הפעולות בשאר

"וקווי  זו: שבת בהפטרת המענה בא זה על - כו' העייפות את מרגיש הוא זאת שבכל שטוען ומה
כחות  ובנידוןֿדידן, כו', מאה בעד פרוטה  להחליף יכול - עסקינן בחילוף ואם (כבפנים). כח" יחליפו ה'

יותר. ונעלים מחודשים בכחות - עייפים

הספרֿתורה: בסיום העיכוב אודות י, בסעיף

אדם" בני על עלילה ד"נורא באופן - היום עד מובנות שאינן ומשונות, שונות .15מסיבות

להורות": גו' "שלח בענין שם,

מצרימה  עמך ארד אנכי שם, אשימך גדול לגוי כי מצרימה מרדה תירא "אל הבטיחו שהקב"ה אף
התורה 16גו"' עלֿפי אורחֿחייו את לנהל הקב"ה יעזרהו שבוודאי ובטוח סמוך להיות היה יכול ואםֿכן ,

בו. התלוי כל לעשות הוצרך מצדו יעקב מכלֿמקום כו',

בארץ ועלֿדר  שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי ד"עתידין ליעוד בנוגע בנידוןֿדידן, ךֿזה
כבפנים. ועבודתינו", "מעשינו גם להיות צריך בתורתו, הקב"ה הבטחת שישנה שאף - ישראל"

ל"הקהל": דורנו לנשיא לבוא אודות י"א, בסעיף

קאטוך'), אין זיך בא זיצן ('געבליבן שלהם ב'חור' לשבת נשארו אלא באו, שלא כאלו אמנם ישנם
"זמן  משך כל את ('אפגעשמאכטעט') 'העבירו' וכך המלך... בארמון שיושבים לעצמם בדמיינם

שמחתנו".

- היא המלך') ב'ארמון שנמצאים ולחשוב ב'חור' (לשבת זה מצב להיות שיכול לכך zkygהסיבה
.zelbd,העבודה כל את סיימו שכבר שמכריז דורנו, לנשיא השייכים לאלו הגלות חושך שייך מה אבל

הכפתורים"?!... "צחצוח גם כולל

- ואדרבה כו', ברוחם יפלו שלא כו' לעודדם הצורך יותר גדול ולכן עליהם, הרחמנות גודל ומובן
לתושיה". ד"כפלים הענין אצלם שיהיה

להביע  כאמור, הימני, בצד שנעשה מה - הוא העיקר אבל השמאלי, לצד שייך זה כל - אופן ובכל
כו'. האורחים לכל יישרֿכח

המכתבים: על לאישור בנוגע שם,

המדינה  מלכות של ביתֿהדואר של מה'חזקה' החל - ה'חזקה' על לסמוך יש תורה שעלֿפי ובפרט
דינא" דמלכותא את 17("דינא למסור הממונים של חזקתם וכן לתעודתם, המכתבים את שמעבירים ,(

'גבאי' בתור - אלי נשיא 18המכתבים אדמו"ר מו"ח לכ"ק למסרם כו') משלשה יותר של המינוי (עלֿפי
שבינתיים  מכיון - נוספת פעם זאת ומדגישים חוזרים פעמים, כמה בזה דובר שכבר שאף ולהוסיף, דורנו.
הקודמת, בפעם זה אודות שדובר בעת נוכחים היו ולא לאחריֿזה, שהגיעו האורחים של מכתבים נוספו

כו'. אישור איֿקבלת על והדאגה המחשבה את מהם גם למנוע צורך יש ולכן

מכאן. נסעו שכבר לאורחים גם שיגיעו באופן הדברים את יפרסמו ובוודאי
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וש"נ.15) .395 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה. סו, תהלים
גֿד.16) מו, ויגש
בערכו.17) תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטיון

וש"נ.
(18.251 ע' שלום תורת מסה"ש להעיר
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ואיחור: קדימה לסדר בנוגע שם,

נפש" מפני נפש דוחין "אין שהרי - תורה עלֿפי הוא מי 19וכן של מכתבו להעריך שיכול הוא ומי ,
וכו'. פרטית השגחה על ולסמוך המכתבים, קבלת בסדר להתחשב יש שכן, ומכיון כו', יותר וחשוב נוגע

יגיע שמכתבם ובטוחים סמוכים יהיו - מהכותבים ואחד אחד לכל בנוגע אופן, epnfaeובכל ezra גם ,
לפניֿזה, יגיע חבירו של מכתבו אם

אחרים  מכתבים של שתוכנם - ישאלוהו אם - בעצמו ויודה יסכים הוא מסויימים שבמקרים [ולהוסיף,
מכתבו], לתוכן כו' ונחיצותם בחשיבותם קודמים

עליו, לבוא צריך היה שלא חסֿושלום. בלתיֿרצוי, דבר לו לגרום יכול אינו שחבירו כשיתבונן ובפרט
הקודש' ב'אגרת מהמבואר למקום".20כמובן שלוחים והרבה השמים מן נגזר כגר הניזק ש"על

:92 להערה הגליון שולי בסיום

וסוגרת  התנועה, את עוצרת דינא") דמלכותא ("דינא ה'משטרה' שכאשר - פשוטו מידי יוצא ענין ואין
הרבים. רשות דין ממנו מתבטל - כו' ולרקוד לשמוח שיוכלו כדי הרחוב את

בגלוי  בהם שניכר היחיד, רשות להיות יתהפכו הרבים רשות עניני שכל - העיקר והוא - ויהיֿרצון
עולם". של ל"יחידו שייכותם

השמים: מן ביתֿהמקדש וירידת התגלות בענין יב. בסעיף

העיקר  אלא (ב"שמים"), למעלה ומשוכלל בנוי ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש מה מספיק שלא ופשוט
דוקא, הגשמיות מעלת אודות בארוכה לעיל כמדובר דוקא, הגשמי הזה בעולם ויתגלה שירד - הוא

דוקא.mkxyaa""בריתי

מטה" של לירושלים שאבוא עד מעלה של בירושלים אבוא לא הקב"ה, ש"אמר כך, כדי ומזה 21ועד ,
ביתֿהמקדש  נמצא שבה מפני אלא אינה ירושלים של מעלתה כל שהרי - לביתֿהמקדש בנוגע גם מובן

מטה. של בביתֿהמקדש בכניסתו תלויה מעלה של בביתֿהמקדש הקב"ה של שכניסתו -

ה'": אליו "וירא בענין שם,

הידוע  מהסיפור נכנס 22להעיר שנים, חמש או ארבע בן שבהיותו נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אודות
אברהם  אל ה' נראה מה מפני באמרו: לבכות, והתחיל וירא, פרשת בשבתֿקודש צדק' ה'צמח זקנו אל

כו'. נראה אינו ולנו אבינו,

עיניך  יהיו גו' יכנף "ולא היעוד שיקויים מכיון - זה ענין על לבכות עוד יצטרכו שלא ויהיֿרצון
ze`ex.כבפנים מוריך", את

:101 הערה בסוף שם,

והפכיים  מנוגדים לכאורה, שנראים, בענינים אפילו וניגוד, סתירה שייך לא קדושה שבענייני ולהעיר,
נעשה  שניהם שבצירוף  ועד לזולתו, מסייע ענין כל - ואדרבה ו"הקהל"), "מפוזרין", - (כבנידוןֿדידן
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פ"א 19) נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם וש"נ. בסופה. אהלות
הי"ט.

סכ"ה.20) ריש

א.21) ה, תענית
חשון.22) ט' יום" "היום
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יותר  הרבה לשאת שבכוחם יחדיו, אנשים שני עלֿידי משא נשיאת כמשל באיןֿערוך, יותר גדול עילוי
.23מכפליים 

***

.‚È."לךֿלך" דיבורֿהמתחיל מאמר

***

„È ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
והולך  שנתפשט, כהמנהג ברמב"ם, היומי בשיעור הלכה וכן השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות

יום. ככל פרקים שלושה ללמוד יותר , עוד ומתפשט

שאין  מכיון כולן, על לא כי אם אודותן, שהעירו שאלות על כרגיל נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע
מהן: אחדות על אלא כו', גרמא הזמן

הפסוק  את 24על ואחרֿכך אשתו אוהל את נטה בתחלה כתיב. "אהלה רש"י: מפרש - אהלו" "ויט
ואמרינן  הואיל לומר, ויש איפכא. דילמא לרש"י, מנאֿליה תאמר, "ואם חכמים': ב'שפתי וכתב שלו".

שלה25בגמרא  ודאי אםֿכן מגופו, יותר אשתו את לכבד אדם בראשונה".חייב נטה

לכבד  אדם ש"חייב בגמרא עדיין למד שלא למקרא' חמש ל'בן פירושו כתב רש"י הרי זה: על ושאלו
אשתו"? אוהל את נטה ש"בתחילה לכך ההוכחה את לפרש לרש"י לו היה ואםֿכן מגופו", יותר אשתו את

בשעה  בה אהלו, לפני אהלה נטיית להקדמת אשתו כבוד חיוב ענין מה - שאלו) (שלא נוספת ושאלה
אוכלים  שבו במקום הוא שבת, בליל  קידוש ולדוגמא: אהלה. לפני גם ולפעמים, לאהלו. זקוקה היא שגם
לראש) (לכל להיות צריכה נרות בהדלקת האשה של פעולתה גם ולכן האיש, של באהלו - הסעודה את

שבת  סעודת אוכלים שבו דוקא?eld`a,26בחדר

ÂË הפסוק על רש"י בפירוש - אודותיו שהעירו נוסף ענין זה 27. כתיב, חנכו גו', חניכיו את "וירק
אמרו  רבותינו מאות. ושלש עשר "שמונה כו'", של 28אליעזר גימטריא מנין והוא היה, לבדו אליעזר

שמו".

מקרא  של בפשוטו רש"י של הכרחו מהו זה: על מאות"29ושאלו ושלש עשר "שמונה ly`לפרש
eheytk עשר ו"שמונה היה", לבדו "אליעזר אלא אנשים, מאות" ושלש עשר ל"שמונה הכוונה שאין ,

שמו"?! של גימטריא "מנין אלא אינו מאות" ושלש

שי"ח  של בסיועם אברהם, של נצחונו גם הרי, - במלחמה הנצחון נס הכתובים, לתוכן בנוגע וכן
יותר  גדול נס להוסיף ההכרח ומהו גדול, נס הוא מלכים), חמשה (שניצחו מלכים ארבעה נגד אנשים,

מלכים?! ארבעה ניצחו אנשים, שני לבדם, ואליעזר שאברהם -

קאי  מאות" ושלש עשר ש"שמונה ולפרש מפשוטו זה פסוק להוציא הכרח יש אם אפילו ועוד: זאת
"הוא הבאים, הפסוקים את נפרש כיצד - אליעזר של שמו של הגימטריא רבים,30ויכם"eicareעל (לשון

למל  נכנסו ("עבדי אתי" הלכו אשר גו' (עבדי) "הנערים לבדו"), "אליעזר רק הוא לא שנאמר חמה,
ויכם") לבדו"?!31ועבדיו "אליעזר את רק לא אנשים, כמה עמו לקח שאברהם מפורש אלו בפסוקים הרי ,

לקמן. שיתבאר וכפי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

כג.23) יג, שלח פירש"י א. לד, סוטה
ח.24) יב, פרשתנו
סע"ב.25) סב, יבמות ראה
רסג.26) ר"ס שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יד.27) יד, פרשתנו
סע"א.28) לב, נדרים

כותב 29) אינו הרי, – "רבותינו" בשם זה מביא שרש"י ואף
"רבותינוeyxc"רבותינו אלא וכיו"ב) "רמזו" (או "exn`,היינו ,"

כיֿאם הדרש, בדרך זה xwn`שאין ly eheyt זה שפירוש אלא ,
כו'. המסורה ע"פ שקיבלו "רבותינו", רק לומר יכולים

טו.30) שם,
ובפירש"י.31) כד שם,
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ÊË היומי השיעור בהתחלת להניחו,32. רשות לו שיש מקום כל אדם, של "כליו הרמב"ם: כותב -
או  שהגביהן כמו זה והרי בו, לחזור יכול מהם אחד אין הכלי, בתוך המטלטלין שנכנסו כיון לו, קנה

כו'". הרבים ברשות לו קונה אדם של כליו אין לפיכך ביתו, בתוך שהונחו כמו

לא  שלכן להניחו", רשות לו "שיש כיֿאם ללוקח, קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח אין כלומר,
סימטא  מהֿשאיןֿכן הרבים, רשות אלא .33נתמעטה

דברי  יסוד על וכו', הענינים ברוחניות האדם, בעבודת הענין תוכן לבאר יש - לאחרונה וכרגיל
לקמן.34הרמב"ם  שיתבאר כפי המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא.. אינן התורה דיני ש"כל

.ÊÈ עד שהמשכו כאמור, תשרי, לחודש השייך ענין על נתעכב - הזוהר על אאמו"ר להערות בנוגע
במרֿחשון: שבעה

כתיב  יוסי, רבי "אמר - פרשתנו בסוף קודשאֿבריךֿהוא 35בזוהר זמין גו' אורך כשחר יבקע אז
ה' כבוד צדקך, לפניך והלך תצמיח, מהרה וארוכתך אורך, כשחר יבקע אז ויימא: בנוי על לאכרזא

יאספך".

הוא  זה פסוק (ב) הכיפורים. יום מהפטרת הוא זה פסוק (א) שהרי: - תשרי לחודש והשייכות
בזוהר  כדאיתא - לסוכה בבואם האושפיזין שאומרים אורך 36מהפסוקים כשחר יבקע אז אמר, "יעקב

ב'סידור' האמצעי אדמו"ר שמבאר וכפי "יבקע"37וגו'", אותיות הוא אז 83ש"יעקב אומר: הוא כן ועל ,
כו'". לחוץ ויוצא בוקע כן על הכלי , יכילנו שלא מקיף אור בבחינת הוא שרשו מצד כי להיות גו'.. יבקע

בפועל, בעבודה וההוראה הלימוד את מבאר אינו אבל הקבלה, בדרך הלשונות דיוקי אאמו"ר ומבאר
לקמן. שיתבאר כפי העיקר", הוא "המעשה אשר

ÁÈ,בפועל מעשה של ענינים אודות להזכיר המקום כאן הרי - המעשה מעלת להדגשת ובהמשך .
זו, בשבת שמתקיימת ה'פגישה' עבור וכן בזה, וכיוצא בתיֿחב"ד הקמת עם בקשר ומסיבות התוועדויות
ומופלגה  רבה בהצלחה תהיה שבוודאי וגו'", ברכה והיה שמך ואגדלה ואברכך גו' "לךֿלך פרשת שבת

כו'.

כו', המאורע תוכן אודות ויכריזו הנ"ל, פעולות עבור משקה קנקני שהכניסו אלו עתה יגשו וכרגיל,
כאן. המסובים בין מהמשקה לחלק ויתחילו "לחיים", יאמרו - התחלה ובתור כאן. המסובים את ויזמינו

ועבודתינו" "מעשינו עלֿידי הגאולה בזירוז יותר עוד יתוסף אלו פעולות שעלֿידי ,39ויהיֿרצון

המעיינות  והפצת והיהדות התורה הפצת - ועבודתינו" ב"מעשינו עיקרי ענין הם אלו שפעולות ובפרט
הציווי  הוא אלו פעולות לכל שהיסוד - עיקר זה וגם ועוד גדול 40חוצה, "כלל כמוך", לרעך "ואהבת

שהרי 41בתורה" לישראל, הקב"ה של באהבתו גם נוסף עלֿידיֿזה אשר ישראל, ואחדות ישראל אהבת ,
רש"י  שמביא כפי הקב"ה, על גם קאי תעזוב 43מהמדרש 42"רעך" אל אביך ורע -44"רעך הקב"ה" זה ,

מישראל  ואחת אחד לכל הקב"ה של פעולות 45אהבתו עלֿידי יחדיו כשמתאחדים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
את  לקיים להם ומסייע מוסיף שכן, ומכיון הקב"ה, של באהבתו יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה "הקהל",

ממש. בימינו במהרה הנה", ישובו גדול "קהל כאשר - האמיתי ה"הקהל"
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רפ"ד.32) מכירה הל'
ב.33) שם, כגון תוד"ה ואילך. א פה, ב"ב
בסופן.34) תמורה הל
ח.35) נח, ישעי'
א.36) קד, ח"ג
ואילך.37) ד רנז, הסוכות שער
שם.38) לזהר הרקיע זהר
רפל"ז.39) תניא

יח.40) יט, קדושים
עה"פ.41) ופירש"י תו"כ
א.42) לא, –שבת דעלך ד"ה
רפכ"ז.43) שמו"ר
יו"ד.44) כז, משלי
הקב"ה 45) שאהבת סקל"ג) הוספות (כש"ט הבעש"ט כתורת

האב כאהבת היא מישראל ecigiלכאו"א epal.
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כ  התחיל - המשקה חלוקת נתן [לאחרי ואחרֿכך ברכה", לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר "ק
"והריקותי  פעם עוד לנגן התחיל ואחרֿכך כאן, "הקהל" כינוס עבור שליט"א הבד"ץ לחברי משקה קנקן

ברכה"]. לכם

***

ËÈ:"אהלה "ויט - רש"י בפירוש הביאור .

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בחומש, שלמדם מפני לא אותם יודע למקרא' חמש שה'בן ענינים ריבוי ישנם
היוםֿיום. בחיי ההנהגה אופן את ורואה יהודי, בבית ומתחנך שגדל ֿ זה עלֿידי כיֿאם כו', בגמרא לא

אודותם  למד שלא שאף - בזה וכיוצא חבירו, של דבר לקיחת איסור שבת, קדושת כשרות, ולדוגמא:
הדברות  בעשרת לא אפילו של 46בתורה, ערוך' ל'שולחן עד ברמב"ם, בגמרא, לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

בביתו. שמקבל החינוך מצד בפועל ומקיימם אודותם יודע יוסף'... ה'בית

את  לכבד אדם ש"חייב הגמרא דברי את עדיין למד לא שבוודאי שאף - לעניננו בנוגע ועלֿדרךֿזה
זאת רואה מכלֿמקום מגופו", יותר eixedאשתו ziaa מכבד כמה עד תורה), עלֿפי מתנהגים (שבוודאי

אמו. את אביו

גם  דוגמתו שרואה כפי - אברהם של לאהלו שרה של אהלה נטיית להקדמת בנוגע גם מובן ומזה
הקדומים), בזמנים שהיה (כפי לאשה מיוחד ואוהל לאיש מיוחד אוהל אין אלו שבימינו אף בביתו,

כו'. האם בעיקר משתמשת שבו חדר  וישנו האב, בעיקר משתמש שבו חדר שישנו זה, דוגמת מצינו

ועלֿדרךֿזה  האמורה. לשאלה מקום אין שמלכתחילה באופן בפשטות, רש"י פירוש מובן ועלֿפיֿזה
שבוודאי  - כו' בגמרא שנתפרשו ענינים עם הקשורים דוגמתם, רש"י פירושי בשאר בפשטות לומר יש

כפשוט. יהודי, בבית ומתחנך שגדל למקרא' חמש 'בן יודעם

Î:"מאות ושלש עשר "שמונה - רש"י בפירוש הביאור .

שקאי  ולפרש אנשים, שי"ח מפשוטו, מאות" ושלש עשר "שמונה הכתוב את להוציא רש"י של הכרחו
הכתובים: בפשטות קושיא - הוא שמו, של גימטריא מנין לבדו, אליעזר על

ושלש  עשר שמונה ביתו ילידי חניכיו את "וירק - המלחמה אודות פרטים בריבוי הכתוב מאריך מדוע
לדמשק", משמאל אשר חובה עד וירדפם ויכם ועבדיו הוא לילה עליהם "ויחלק דן", עד וירדוף מאות

מלחמות? בשאר דוגמתם מצינו שלא פרטים ריבוי - וגו'" הרכוש כל את "וישב

מביא  זה ועל המלחמה, בנצחון הנס גודל את יותר עוד להדגיש הכתוב שכוונת לומר, צריך ולכן
אמרו  ש"רבותינו שמו".47רש"י של גימטריא מנין והוא היה, לבדו אליעזר

"הוא בכתוב מפורש שהרי לבדו, אליעזר את רק עמו לקח שאברהם הכוונה אין ויכם eicareכלומר,
" למלחמה"mixrpdגו'", "נכנסו הם שגם אתי", הלכו אשר גו' אלא 48(עבדי) לבדו"), "אליעזר רק (לא

oegvpdeש  dnglnd xwir,עצמו אברהם העיקר, על נוסף "עבדיו", (מבין לבדו" "אליעזר עלֿידי היו כו'
כמובן).

‡Î בראש עמד שאליעזר - היה" לבדו ב"אליעזר הכוונה לפרש מקום היה לכאורה, ביאור: ליתר .
המלחמה.

עיר" בונה (קין) "ויהי למקרא' חמש ה'בן למד שכבר עסק 49וכפי לבדו שקין הכוונה אין שבוודאי -
שנקראת  אלא אנשים, וכמה כמה של בסיוע כיֿאם סיומה, ועד המלאכה מתחילת כולה, העיר בבניית
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נפשות",46) "גונב על קאי שבעשה"ד תגנוב" ש"לא ובפרט
מיוחד  ציווי אלא בעשה"ד, נאמר לא ממון" ד"גונב האיסור ואילו

יג). כ, יתרו (פירש"י תגנובו" ד"לא
הכתוב 47) שכוונת רק מוכח הכתובים מפשטות שהרי

ש"אליעזר  בכתוב נתפרש לא אבל הנס, הפלאת גודל להדגיש

רבותינו", "אמרו "רבותינו", בדברי צורך יש ולכן ," הי' לבדו
.(29 הערה (כנ"ל כו' המסורה ע"פ שקיבלו

כד.48) יד, פירש"י
יז.49) ד, בראשית
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(לזכר  כשם העיר שם ויקרא עיר, בונה (קין) ("ויהי שמו היוזם 50על היה שהוא מפני חנוך"), בנו (
העיר  בניית בראש .51והעומד

הוא בראש העומד שהרי - המלחמה בראש עמד שאליעזר לומר איֿאפשר בנידוןֿדידן .`mdxaאמנם,

לומר, צריך והנצחוןxwirש ולכן למלחמה"lretaהמלחמה ש"נכנסו אלו גם כי אליעזר, עלֿידי היו
) טפלים דברים אלא עשו znbecaeלא jxcÎlr"הכלים על (ש)ישבו וחבריו אליעזר 48"ענר עשה והעיקר ,(

אברהם). עם (יחד

·Î:נוסף ענין אגב) (בדרך רש"י מבאר שעלֿפיֿזה להוסיף, ויש .

משק  ובן ערירי הולך ואנכי לי תתן "מה להקב"ה: אברהם של דבריו אודות מסופר הפרשה בהמשך
אותי" יורש ביתי בן והנה אליעזר.. דמשק הוא אליעזר 52ביתי היה - בנים על כו' בקשתו שלולי היינו, ,

יורשו.

היותו  בגלל שרק היתכן אבל - כו' באמונה אברהם את עבד שאליעזר אמת הן מובן: אינו ולכאורה,
car ש זה הוא יהיה `mdxaאברהם, z` yxii!?

היו  גדול הכי בנס והנצחון המלחמה שעיקר היינו, היה", לבדו ש"אליעזר ההקדמה לאחרי אמנם,
כו', אברהם בקשת שלולי כך, כדי עד אליעזר, של מעלתו גודל שפיר מובנת - לבדו" "אליעזר עלֿידי

אותי". יורש אליעזר.. דמשק הוא ביתי משק "בן

‚Î.74 בהערה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגה בחלק נכלל - יצחק' לוי ב'לקוטי הביאור .

„Î.92 בהערה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגה בחלק נכלל - ברמב"ם היומי בשיעור הביאור .

בסופו. שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגה בחלק - ההתוועדות סיום

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ
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עה"פ.50) פירש"י
אומרים 51) שכאשר – למקרא' חמש ה'בן שיודע וכפי

הבני' מלאכת את לבדו שעשה הכוונה אין בית, בנה שפלוני

כו'. בראש שעמד כיֿאם כולה,
בֿג.52) טו,

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא הגיעתני ממנו כל ידיעה ואתענין לדעת מהתקדמות עבודת ההעתקה של הבית 

רבי אשר מהראוי הוא שהי' - אם באפשרי הוא - שיצא מבית הדפוס לי"ט כסלו הבע"ל, כמובן אם 

נכון הי' להדפיסו כאן,  ע"י הזירוז בזה לא תהי' מגרעת בטיב עבודת ההעתקה, ומפני כמה טעמים 

וכיון שגם הילוך הדואר משם לכאן נמשך לפ"ע, הרי לכאורה כבר הזמן קצר, ובטח יודיע בפרטיות 

מהמצב בזה.

וכפי  לכאן קטעי המכ"ע  וישלח  ידו,  על  ענינים בהמכ"ע  נדפסו כמה  זה  זמן  כן בטח במשך 

המדובר בזה זה מכבר,

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ÈÙÏ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙‚¯„

זה  ענין שמוסבר (כפי רבות פעמים דובר כבר
בכ"מ  התורה 1בחסידות לימוד בין ההבדל אודות (

רז"ל  [כדברי אברהם של המצוות "אברהם 2וקיום :

אבינו  אברהם "עשה וכו'" בישיבה ויושב זקן אבינו
ניתנה" שלא עד כולה התורה כל יצחק,3את של] וכן

בני  עלֿידי והמצוות התורה קיום לבין והשבטים, יעקב
האבות  של התורה לימוד מתןֿתורה. לאחר ישראל

התורה  לימוד על הציווי לפני מתןֿתורה, לפני היה

הר  על ה' "וירד של באופן שהיה ציווי המצוות, וקיום
עלֿידם, המצוות וקיום התורה לימוד כלומר, סיני".

ולכן) ועושה" מצווה "אינו של באופן (בכלל, היה

עצמם  ובכח עצמם להגיע 4מצד יכלו לא כך משום .
הנעלים  מהנבראים נעלית שהיא כפי התורה למדריגת

קשורה  שהיא כפי התורה למדריגת אלא ביותר,
ובעבודתם. בנבראים

ציווי  היה שכבר כיון מתןֿתורה. לאחר כן לא

עם  יחד ניתן המצוות, וקיום התורה לימוד על מלמעלה
התורה, של לעצמותה להגיע (המצווה) הבורא כח זאת

העולם  מן בהרבה הגבוהה .5במדריגה

הרמב"ם  אומר מרחיקים 6לפיכך שאנו מה "שכל :

 ֿ הקדוש במצוות אלא עושין אנו אין היום, עושים או

 ֿ שהקדושֿברוך לא ע"ה. רבינו משה עלֿידי ברוךֿהוא
אנו  שאין זה כגון שלפניו. לנביאים זה אמר הוא

שהקדושֿברוךֿהוא  מפני אינו החי, מן אבר אוכלים
מן  אבר עלינו אסר שמשה לפי אלא לנח, (אותו) אסרו

החי. מן אבר איסור שיתקיים בסיני שציווה במה החי
מל  ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו אין כן וכמו

ביתו  ואנשי שהקדושֿברוךֿהוא 7עצמו מפני אלא ,
שמל  כמו שנמול רבינו משה עלֿידי אותנו ציווה
אחר  הולכים אנו אין הנשה גיד וכן ע"ה, אבינו אברהם

ע"ה". רבינו משה מצוות אלא אבינו יעקב איסור

במ"ת, שניתנו כפי ומצוות, תורה בקיום דווקא
התורה. עצמיות משפיעה שדרכו הבורא; כח ישנו

– ("תורה" שבתורה ענין כל להבין: צריך זה לפי
הוראה  לאחר 8לשון: (גם) ישראל לבני הוראה הוא (

מאריכות  הנלמדת ההוראה כן, אם מהי, מתןֿתורה.
בתושבע"פ, שבכתב, בתורה האבות עבודת על הסיפור
זו  עבודה והלא וכו' חסידות בדרושי ההסבר ובהרחבת
המצוות  וקיום התורה לימוד של העבודה איננה

הווה" דהווה "ומאי מ"ת ?9שלאחר

.·

‰Î‰ ‡Â‰ ˙Â·‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜
‰¯Â˙ŒÔ˙ÓÏ

בפרשתנו  מאריכה 10הרמב"ן שהתורה מסביר
(של  המקרים ושאר הבארות וחפירת המסעות "בסיפור
(כנאמר  העתיד" על ללמד באים "כולם כי האבות)",

לבנים")11במדרש  סימן לאבות שאירע מה "כל :
האבות, משלשת לנביא המקרה יבוא "כאשר ומבאר
כל  כי ודע לזרעו. לבוא הנגזר הדבר ממנו יתבוננו
דמיון  פועל אל גזירה מכח תצא כאשר עירין גזירת
לכך  (ומביא פנים" כל על המתקיימת הגזירה תהיה

מהנביאים). דוגמאות
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תרפ"ט 1) השקיפה ד"ה תרע"ח. העם וכל ד"ה תרנ"ד. זכור ד"ה
בכללות  וראה ועוד. תש"ו. העם וכל ד"ה .(280 ע' תש"י (סה"מ בסופו
וש"נ. אבות. ערך ח"א הערכיםֿחב"ד ספר – לקמן המבוארים הענינים

ב.2) כח, יומא
כז,3) יב. כו, שם (באברהם). ה כו, תולדות פרש"י א. פב, קדושין

(ביעקב). ה לב, וישלח (ביצחק). ט ג.
הי'4) אברהם "אבל האלקים) את (ד"ה נח ר"פ מפרש"י להעיר

בצדקו ומהלך לנח).eil`nמתחזק בניגוד הוא ששם (אלא "
בכח 5) (שהנברא, לזה ההוכחה 1 בהערה שנסמנו במקומות ראה

(יומא  חז"ל דשיערו מזה ומקורו) משרשו למעלה להגיע יכול אינו עצמו
כה"ג  של מהמקוה אמה כ"ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין דמעין א) לא,

כו'.
דחולין.6) ספ"ז פיה"מ
(7" כתב שהרמב"ם שהקב"ה lnלהעיר כתב ולא ביתו" ואנשי עצמו

בפרשתנו  ע"ז נצטווה שאברהם אף (וכיו"ב), עצמו שימול לאברהם צוה
רק  הוא במצות הבורא דכח מדגיש בזה כי בדוחק וי"ל – ואילך) א (יז,
המצות  לגבי הרי שנצטוו בזה גם מ"ת לפני משא"כ מ"ת. לאחר בהציווים
הבורא  כח בזה הי' לא כי עצמו" "מל כאילו הרי"ז מ"ת שלאחר

"לא מקדים אבל מהבריאה. שלפניו".d"awdyשלמעלה לנביאים זה אמר
"שהקב"ה כתב החי מן אבר שבאיסור אבל `exqולהעיר לנח". [אותו]

גם שהוא באיסור מדובר הרי [המתורגם]p"alשם לקו"ש וראה ואכ"מ. .
ועוד. .25 הערה 90 ע' ח"ה

א.8) קנב, זח"ג ראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
ובכ"מ).9) רפל"ו. פכ"ט. שם (רפל"ד. סע"ב פה, פרשתנו תו"ח ראה

"למה והביאור השאלה שם למה mcwאבל כו' בראשית ס' לכתוב משה
כו'. "האריכות" התורה", לעיקר קדמו

ד.10) לב, וישלח א. כו, תולדות א. יד, יו"ד. יב, שם וראה ו. יב,
ו.11) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
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והמצוות  התורה לגבי לומר אפשר מכך, ויותר וכך,
בהרחבה  בחסידות המבואר (כפי האבות ),12של

את  שאיפשרה כח, ונתינת הכנה היוו זה וקיום שלימוד

השפע  הורדת ואת במ"ת, והמצוות התורה נתינת
מקיימים  שיהודים ידי על מתןֿתורה לאחר האלוקי

גשמיים  בדברים .13מצוות

הסיפור  שהרי מספיק, זה הסבר אין לכאורה, ברם,

נצחית  שהיא בתורה נכתב האבות עבודת והכרח 14על ,

גם) אלא הכנה, או הודעה רק (איננו שהוא לומר
d`xed מ"ת נצחי שלאחר בעבודה (למעשה) .15ת

.‚

˙ÂÏ‚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰Ï‡˘
ÌÈ¯ˆÓ

השאלה  קיימת האבות, עבודת על לשאלה בדומה

מסיפור  הנלמדת ההוראה מהי מצרים: גלות לגבי

הזמנים  בכל ישראל לבני – מצרים גלות על התורה
כגלות  גלות שוב תיתכן שלא (ובפרט המקומות ובכל

)?16מצרים 

זה  לנושא ההסבר היתה 17ידוע מצרים שגלות ,

הברזל" "כור היתה היא – למתןֿתורה 18הקדמה

אך  התורה. לקבלת ראוי שיהיה כדי העולם את שזיכך
על  להסבר (בדומה לכאורה, מספיק, איננו זה הסבר

וצריכה  התורה, מן חלק זהו שהרי האבות) עבודת
גם  הזמנים, בכל מעשית נצחית, הוראה בו להיות

מתןֿתורה. לאחר

על  התורה בסיפורי הכלולה שההוראה אלא
של  מסוג הוראה היא מצרים" ו"גלות האבות" "עבודת

כהקדמה  בתורה נכתבו עצמם הסיפורים גם ולכן הכנה,
להלן. שיוסבר כפי למתןֿתורה, והכנה

.„

Ï‡¯˘È È· ˙„Â·ÚÏ ˙Â·‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰
‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï

לעבודת  האבות עבודת בין ההבדל בזה: והביאור
הן  – ענינים בשני הוא מתןֿתורה לאחר ישראל בני
אצל  שמלמעלה. הגילוי מצד והן העובד, האדם מצד
למעלה, ממטה היה עבודתם שעלֿידי הגילוי האבות
לאור  כלים נעשו וממילא ונזדככו, נתעלו הם כלומר

עבודתם  עלֿידי שהאיר .19האלוקי

לעבודת  בהתאם היה שהאור כיוון מאידך,
באופן אצלם הוא .ielbהנבראים,

אין  מתןֿתורה שלאחר ישראל בני בעבודת אך
כאצל  כך, כל גדולה ועליה הזדככות יוצר האדם

היו19האבות  לאידך 20לאלוקות dakxn(שהם אך (
מ"ת  לאחר ישראל בני של ומצוות תורה עלֿידי גיסא,
בגלוי  איננו ולכן – העולם מן נעלה שהוא אור מאיר

כך. כל

ירדו  לא ש"עליונים גזירה היתה מתןֿתורה לפני
לעליונים" יעלו לא ותחתונים כלומר,21לתחתונים ,

תרד  לא העולם מן ביותר הגבוהה האלקות שדרגת
הראשונה  הגזירה את "ביטל מ"ת לאחר ל"תחתונים".
ירדו  והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר:
להתאחד  יכולים תחתונים שנבראים כך לתחתונים",

העולם. מן שלמעלה אלקות עם

למטה. ממעלה גילוי היה מתןֿתורה במעמד
אור  לגילוי כלי היה לא האור 22ה"מטה" ירד לא ולכן ,

גלוי: באופן לתוכו

זמני  רק היה במ"ת האלוקי האור ואח"כ 23גילוי
בהר" יעלו המה היובל "במשוך .24נפסק.
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ואילך 12) סע"א קלה, שרה חיי ואילך. סע"ג פג, שם תו"ח ראה
א  תתרעה, ואילך). ב (עד, פרשתנו ריש אוה"ת (פל"ד). א קלז, (פכ"ט).

ועוד. ואילך.
ע'13) ח"ה .12 ע' ח"ג .35 ע' ח"א [המתורגם]: לקו"ש גם וראה

ואילך. 89 ע' ואילך. 81
א).14) (קס, ההלכות פרטי ולהבין ד"ה קו"א פי"ז. תניא
בא hytdע"ד15) (שהרי בראשית ר"פ רש"י פירוש ע"פ זה מתורץ

שם. רש"י מפרשי ראה – הזה) החודש עד הפרשיות לכל בנוגע לתרץ
קושיית  מפרשים לכמה א) ולהעיר: בראשית. לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש
הגיד  מעשיו "כח תירוצו שלפי י"ל ב) התורה. לסיפורי בנוגע היא רש"י
להיות  צריך מקרא של פשוטו ע"פ שגם מובן כו'" יאמרו שאם גו' לעמו
שוה"ג  שם לקו"ש וראה הזמנים. בכל נצחית הוראה התורה בעניני

.6 להערה
צאתך 16) כימי ד"ה א. מ, זח"ב פס"א. למהר"ל ה' גבורות ראה

ע' חי"ח לקו"ש וראה .176 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש רפי"ב. תש"ח
.392

ועוד.17) ואילך. א עד, תו"א
כ.18) ד, ואתחנן
כג,19) תו"א פמ"ז. תניא וראה תרנ"ד) פ"י. (תרס"ה זכור ד"ה ראה

ג.
פכ"ג.20) תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
טו.21) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
הנ"ל.22) זכור ד"ה בסופו. תרמ"ג וירד ד"ה ב. כח, ראה לקו"ת

ע' ח"ב תער"ב המשך שנג. ע' תרס"ו המשך פ"ח. תרח"ץ אריב"ל ד"ה
ואילך. תתקל

פל"ו.23) תניא ראה
מצד 24) יבֿיג) יט, (יתרו יומת מות בהר הנוגע כל שבתחלה אף

כ). שם, (יתרו סיני" הר על ה' "וירד
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של  האור לגילוי כלי להוות היהודי של יכולתו
עבודתו  עלֿידי היא העולם, מן הגבוה שעל 25מ"ת, ,

נצחי. ואיחוד גילוי מתבצע ידה

.‰

˙ÈÁˆ ‰‡¯Â‰ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ˙„Â·Ú

(והאבות  אברהם עבודת משמשת כיצד מובן ובזה
נצחית  הוראה התורה, מן חלק תומ"צ בקיום בכלל)
מתן  עלֿידי שבא שהגילוי כדי זמן: בכל יהודי לכל
מצוות  ומקיים תורה הלומד היהודי עם יתאחד תורה
כעבודת  עבודה תחילה להיות צריכה מ"ת, לאחר

עצמם. מצד עבודה שהיתה האבות,

להיות  צריכה היתה למ"ת הכללית שבהכנה כשם
מצד  נבראים של ובהתבטלות בעבודה שלימות תחילה
הנברא  לדרגת בהתאם אור האיר שדרכה עצמם,

האבות) עבודת שפע 26(עלֿידי לעולם ירד אח"כ ורק
העולם  מן שלמעלה .27ואור

שהאור  כדי בנ"י, של הפרטית בעבודה גם כך
כנ"ל) למטה, ממעלה (המשפיע מהבריאה שלמעלה
מצוות, ומקיים תורה הלומד היהודי עם ויתאחד יתגלה
וזיכוך  בביטול לשלמות להגיע תחילה צריך הוא

התאחדו  אצלו תתהווה שדרכה האלקות מציאותו, עם ת
השפע  לגילוי כלי נעשה הוא אז הבריאה. שבמדריגת
הגבוהה  במדריגה במ"ת, שניתנה כפי ה', תורת של

הבריאה. מן בהרבה

רז"ל dneca(וזה אדם 28למאמר יעסוק "לעולם
לשמה  שלא שמתוך לשמה, שלא אע"פ ומצוות בתורה

– לשמה". תורה edfבא ע"פ הלימוד רק 29סדר לא ,
"לשמה", ללמוד עבודתו בתחילת יכול שאינו למי

" הביטוי מן "שלא mlerlכמשתמע התורה בלימוד ."
היהודי  מתאחד שלו) ביותר הנשגב באופן (ולו לשמה"
למציאותו  הקשורה במדרגה שהיא כפי התורה עם

לימודו) תכלית מתבססת (שעליה וזוהי 30בעולם
של  תורתו (שהיא "לשמה" תורה ללימוד הקדמה

עלֿידי  עצמו לקב"ה שמתקשר הקדושֿברוךֿהוא),

העולם).31תורתו  מן הגבוהה בדרגה ,

תורה, לימוד של דרגה בכל לשינוי אכן, גרם, מ"ת

ממציאות  שלמעלה התורה בעולם, משפיעה שדרכו
רז"ל  כמאמר "32העולם, :lk וקורא שיושב חכם תלמיד

בתורה, ועוסק כנגדו edÎjexaÎyecwd`ושונה יושב

היה  שלא דבר במצוות), גם (וכך עמו" ושונה וקורא
צריך  והיהודי בהעלם, היא זו השפעה אך מ"ת. לפני

עם  ולהתאחדות מציאותו של הזיכוך לשלימות להגיע
תהיה  הנ"ל שההשפעה כדי לעולם, הקשורה התורה

ielba.הלומד מציאות עם ותתאחד

.Â

È„Â‰È „ÏÈ Ï˘ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê ¯„Ò

התורה  והבנת הלימוד בסדר אנו רואים זה כעין
חמש  "בן של הלימוד בתחילת יהודי: כל אצל

המדברים  הפסוקים את אותו מלמדים על למקרא"
"היד  הגדולה", "היד כגון בביטויים הקדושֿברוךֿהוא

את  לילד ויפשיטו שיסבירו ככל כפשוטם. החזקה",

ביד  שמדובר לעצמו יתאר עדיין אלו, בביטויים הכוונה
zinyb מהיד יותר הרבה וחזקה גדולה שהיא אלא ,

למשל. מלמדו, אצל רואה שהוא

גוף  לו שאין האמונה לעיקרי סתירה זוהי לכאורה

או  ילד, שילמדו התורה דורשת וכיצד גוף, דמות ַולא

ללמדם  שמוכרחים וביטויים פסוקים בידיעה, קטן
?33כפשוטם 

תורה: עפ"י הוא זה  לימוד סדר כאשר במיוחד
אח"כhytתחילה yexceהתורה, fnx סודות ואח"כ

התורה.
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לאין 25) היש ביטול שיהי' כדי בזה "והמכוון שם: וירד ד"ה ראה
דלתתא". באתערותא שלא עצמו מחמת נמשך דבמ"ת העבודה, שיהי'

שמניך 26) לריח וד"ה תרע"ח העם וכל בד"ה להמבואר סתירה אי"ז
גילוי  להמשיך בשביל הי' לעוה"ז האבות נשמות שירידת פ"ז, תש"ו
בכדי  זה בגילוי והצורך העולמות, לתקן בשביל ולא בעולם אלקות
האור  הי' שתחלה ובדוגמא כו' ע"י התיקון להיות אפשר יהי' זה שלאחרי
י"ל  כי – כו' העולמות את להאיר הגילוי הוא ואח"כ עצמותו שלגלות
גשמיים, בדברים להגילוי ביחס היינו בעולם, להגילוי בנוגע שזהו
עצמם. בהאבות להגילוי בנוגע משא"כ בהם, פעלה לא האבות שעבודת

ההקדמה 27) ע"ד ואילך 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ואילך. 103 ע' לקמן וראה למ"ת. ב"נ מצות ז' דקיום

וש"נ.28) ב. נ, פסחים
חמישית.29) וכת ד"ה חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה

תשובה. הלכות סוף רמב"ם

הלימוד30) תכלית אי"ז לעשות ע"מ הלימוד ולימוד dnylגם .
licbic.(ב סו, (חולין ויאדיר תורה

(31– דנפשי' אדעתא זה נק' דבפרטיות (ולהעיר מפע"ח פ"ה תניא
ע' תרס"ו (המשך תרס"ז ארע"ק ד"ה א). (קכח, לחתונה דרושים סידור
או"ח  ב"ח וראה שם). ובהערה 19 ע' תו"ש סה"ש וראה ועוד. שפה).

דאמר. ומ"ש ד"ה מז סי'
תתרלד.32) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
דנק'33) ה"ז) פ"ג תשובה (הלכות הרמב"ם למ"ש שייך שאי"ז מובן

וי"ל  בתינוק. משא"כ כו', מזה למעלה ומבין שיודע במי זהו דהרי מין,
f"cry שראו מה לפי המחשבה בזו "הלכו שם הראב"ד כוונת היא

ze`xwna.מהעיקרים שם כ"מ וראה האגדות". בדברי שראו ממה ויותר
בזו  הלכו ממנו וטובים גדולים "וכמה הראב"ד דדברי י"ל ועוד
אינו  מצ"ע שהוא דאף היינו – כו'" במקראות שראו מה לפי המחשבה
ונמנע  יכול כל שהוא כיון כו' בגוף שיתלבש אפשר תמונה ובעל גוף
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ה"יד  את הדברים, כפשט לעצמו, המתאר הילד
אך  גשמית, כיד למשל, החזקה", ו"היד הגדולה"
שגם  מבין הילד האמת. מן סוטה אינו וחזקה, גדולה
ויכולת  כח אין וכיו"ב, שלו המלמד של הגשמית ליד
שבה, הגשמיים והעצמות הבשר בגלל יד של ותכונות
– הנשמה (כלומר, שבתוכה והחיות הכח בגלל אלא
המלמד  וכן הענין, מהות את כלל יודע שאיננו למרות
הקדושֿברוךֿהוא  מאת הבא זה), מה יודע איננו שלו
וה"יד  הגדולה" ה"יד שבוודאי מבין הוא וממילא
 ֿ הקדושֿברוך של הגשמיים התארים ושאר החזקה"
הגשמית, כמותם עקב לגדלותם בהם הכוונה אין הוא

שבתוכם. (מהקדושֿברוךֿהוא) רוחני כח עקב אלא

תורתו  אמת, תורת לימוד הוא כפשוטו כזה ענין כל
מצומצמת  בידיעה שזה אלא הקדושֿברוךֿהוא; של
למקרא". חמש "בן של התורה בפשט שנתלבשה
"בן  של להבנה מתקדם הוא התורה, סדר לפי אח"כ,

למשנה" שנים לגמרא"34עשר עשרה חמש "בן ואח"כ
מופשט ית' הוא ובפנימיות שבאמיתיות ixnblוכו'

התורה. סודות עפ"י להבנה עד מגשמיות,

תחילה  תורה. לומד כל אצל הקיים הסדר הוא עד"ז
נשמתו  שורש כפי תורה ללמוד ללימוד 35עליו בדומה ,

תורה  לימוד כלומר: זה), (בפרט האבות של התורה
גילוי  של לשלימות מגיע הוא שאז הבריאה, במדרגת
לדרגה  מגיע הוא ואח"כ בבריאה. אשר בתורה ועליה
כפי  התורה – נשמתו ומשורש הבריאה מן הגבוהה

במ"ת. שניתנה

.Á
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התורה  לגילוי האבות, עבודת של בהכנה הצורך
שלמעלה  תורה – במתןֿתורה ניתנה שהיא כפי
– התורה לומד – התחתון מצד רק לא היא מהבריאה,

עצמה: התורה – העליון מצד גם אלא

ונתאחד  מלמעלה היורד מהבריאה, שלמעלה האור
בתחילה  אלא בשלימותו, מיד יורד איננו הבריאה, עם
המתלבש  מצומצם, אור ממנו, "הארה" רק יורדת

האור  עצם מתגלה אח"כ ורק הבריאה, .36בעניני

נתינת  לפני מהבריאה. שלמעלה בתורה גם וכן
שהיא  במתןֿתורה, הקדושֿברוךֿהוא של תורתו
הארה  תחילה ירדה הבריאה, מדרגת לאיןֿערוך גבוהה

שיש  התורה בחינת האבות: עלֿידי שלה, מצומצמת
בבריאה. קשר לה

לפני מ"ת: לאחר גם יהודי zilbznyכך אצל
מהבריאה, שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא של תורתו

תחילה לבריאה,zelbzdlצריכה קשר לה שיש התורה
מהבריאה. שלמעלה תורה אח"כ ורק

כפי  שבתורה, הפרד"ס חלקי של הלימוד סדר וזהו

מדרוש  רמז מרמז, השתלשל פשט מזה. השתלשל שזה
מסוד  .37ודרוש

.Ë
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עדיין, מהווה, אינו הנ"ל, והעבודה הלימוד סדר
הקדושֿברוךֿהוא, של תורתו לקבל כדי מספקת הכנה
של  לעבודה גם להגיע ומוכרחים מהבריאה, שלמעלה

ש  הראשונה, בפעם שהיה כמו מצרים, `ixgגלות
צור  היה עדיין האבות של והעבודה והמצוות ך התורה

למ"ת. כהכנה מצרים בגלות

היא  במ"ת שניתנה התורה לומר: יש בזה והטעם

בכך  די אין ולפיכך הבריאה, מן לאיןֿערוך נעלית
עם  ונתאחד שלו לשלימותו בעבודתו הגיע שהנברא
שום  לנברא אין זאת בכל כי הבריאה, בדרגת התורה

הבורא. לגבי ערך

הפעולה  הקדמת – בנברא שינוי להיערך צריך ולכן
של  תורתו מתגלית דרכה שדוקא מצרים", "גלות של

הקדושֿברוךֿהוא.
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ועוד. ספ"ט. ב' מאמר לרס"ג והדעות מהאמונות ולהעיר הנמנעות*.
ט"ז. חלק סוף תו"ש וראה

ספ"ה.34) אבות
ס"ד.35) פ"א ת"ת הלכות להלכה אדה"ז מ"ש ראה

תרפ"ט.36) דודי לכה מד"ה להעיר
שלום 37) נהר בתחלתו. ומצוה בנגיד (הובא הע"ח דעת לפי

פ"א  הנשמות חיוב (מס' המ"ח ולדעת בסופה). הנהר רחובות בהקדמת
בבריאה. מ)רמז (ומשתלשל ביצירה דדרוש מ"ב)

mpeira erhe ebyy" wx azek f"dc`y ,miizn` milaewn eidy ((jli`e `"rq ,bt) f"t dpen`de cegid xry d`x) eheytk mevnvd oipr epiady zericd c"re (*
t"ye y"dg .n"yz (f"g`lye) mixac .`"lyz awr t"y zgiy dkex`a d`x) zerpnpd rpnpe leki lk `edy d"awda dpen`d cvn ok eqtz ik ± "l"fix`d iazka

.n"k`e .(cere .b"nyz `yp
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בפסוק  כנאמר היתה, מצרים "בחומר 38גלות :
בהם  עבדו אשר גו' בשדה עבודה ובכל ובלבנים

בזהר  מבואר התורה בלימוד זה ענין "בחומר 39בפרך".

פרך  עבודת הלכה". ליבון דא ובלבנים קלֿוחומר, דא
לאנשים  נשים עבודת – היא כללי עבודה 40באופן ,

עלֿידי  דווקא האדם. של והרגלו מטבעו ההפוכה
הביטול  מתהווה מטבעו ההפוכה ויגיעה עבודה

הקדושֿברוךֿהוא, של שתורתו הנברא, של וההזדככות

אצלו  להתגלות תוכל העולם, מן .41שלמעלה

.È

ÏÚ· ¯"ÂÓ„‡ ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,‰ÂÓ˙ ¯ÂÙÈÒ
"˜„ˆŒÁÓˆ"‰

אודות  לכאורה תמוה סיפור להסביר ניתן זה לפי

ה"צמחֿצדק" בעל כשהיה צדק": ה"צמח אדמו"ר
לו, ואמר הזקן, אדמו"ר פעם לו קרא צעיר, עדיין

צדק" ה"צמח תורה. (עניני) במתנה לו לתת שברצונו
רוצה  הוא התורה את כי באמרו להצעה, הסכים לא

ביגיעה הוסיף zinvrלרכוש כאשר שנים, כעבור .

חכמתו  על שמצטער 42חכמה ה"צמחֿצדק" אמר ,
ככל  שהרי הזקן, אדמו"ר של להצעתו הסכים לא מדוע

עדיין  נעלים, תורה עניני לו נותן היה הזקן שאדמו"ר

נעלים  לענינים בתורה יגיעה לו להיות היתה יכולה
וקץ. גבול ללא היא תורה והלא יותר,

ולבסוף  קסבר, מאי מעיקרא לשאול: ניתן לכאורה
ראוי  היה שבו במצב שבהיותו לומר קשה קסבר? מאי
גדול  בהיותו במתנה, תורה הזקן אדמו"ר מאת לקבל

כזו. פשוטה סברא בדעתו עלתה לא בתורה,

רצונו  אי על חרטה זו היתה לא בזה: ההסברה
לק  שבשעה הקודם אלא תורה, של ענינים במתנה בל

בעל  הרגיש זו, תורה לו לתת רצה הזקן שאדמו"ר
עבודת  של ההכנה לו חסרה שעדיין צדק" ה"צמח
וחשב  כזו, הצעה לקבלת המתאימה בתורה, היגיעה
לו  לתת הזקן אדמו"ר שרצה לתורה כלי איננו שעדיין

במתנה.

יגיעה גם אצלו כשהיתה יותר, בתורה,efמאוחר
שתתגלה  בתורה, זו למתנה ראוי "כלי" שהוא הרגיש

מיגיעתו. שלמעלה תורה לו

בתורה, ויגיעה עבודה של האמורה שההכנה ויתכן
למתן  הכנה היתה מצרים שגלות לכך בדומה היא

תורה.

,d"lyz zereayd bgc 'a mei zegiyn)
(h"kyz mixet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

יד.38) א, שמות
סע"א.39) קנג, זח"ג
ע"ב.40) ריש יא, סוטה

ואילך.41) 354 ע' לקמן גם ראה
לאדה"ז.42) בנוגע אדה"ז לשו"ע המחבר בני הקדמת לשון ע"ד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oixcdpq(oey`x meil)

,'éLôð áéLî íçðî'mgpn' enyy giynd ipnn wgxzd xnelk §©¥¥¦©§¦
oa' didy mcia dzid dlawe ,ocr obl jlde ,oaxegd zrya clepy

.'diwfgéøîà ïðaøåminkge - §©¨¨¨§¥
,mixne`BîL éaø éác àøåeéçly eny `ed iax zia ly rxevn - ¦¨¨§¥©¦§
,giyndøîàpLgiynd lr(c bp diryi)àNð àeä eðééìç ïëà' ¤¤¡©¨¥¢¨¥¨¨

,'äpeòîe íéäìà äkeî òeâð eäeðáLç eðçðàå íìáñ eðéáBàëîe©§¥§¨¨©£©§£©§¨©¥¡Ÿ¦§¤
`eal miie`xy miae`knde zelgnd z` laeq giyndy ,xnelk
okle 'd iptl ie`py `edy epayg epgp`e ,epizepeer zngn epilr

.laeq `ed
àeä àéiç ïî éà ,ïîçð áø øîàmc` ipa mze`n `ed giynd m` - ¨©©©§¨¦¦©©¨

`ed ixd ,dzr miigdàðà ïBâk,iznbeck -øîàpL(`k l dinxi)äéäå' §£¨¤¤¡©§¨¨
,'àöé Baøwî BìLBîe epnî Bøécàiepik `edy ,'exic`' ,xnelk ©¦¦¤§¦¦§¥¥

yie cec zian mi`ad jezn ,'eaxwn'e 'epnn' didi ,giynd jlnl
y epzg did ongp axe ,l`xyi lr dlynne zekln mdlyix l

.l`xyi lr oehly el dide ,`zelb
àeä àéiç ïî éà ,áø øîàmiigd mc` ipa mze`n `ed giynd m` - ¨©©¦¦©©¨

,dzrLBãwä eðéaø ïBâkciqg `edy ,`iypd dcedi iax edf i`ce - §©¥©¨
e ,mixeqi laeqe xenbàeä àéúî ïî éàxaky mze`n `ed m` - ¦¦¦©¨

,eznïBâkedf i`ce -úBãeîç ùéà ìàéðc,laqe xenb ciqg didy §¨¦¥¦£
.zeix`d aebl jlyedy ,mixeqi

íäì ãéîòäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¦©¨¨§©£¦¨¤

l`xyiløçà 'ãåc',cec enyy xg` jln -øîàpL(h l dinxi) ¨¦©¥¤¤¡©
,'íäì íé÷à øLà íkìî ãåc úàå íäéäìà 'ä úà eãáòå',yexcl yie §¨§¥¡Ÿ¥¤§¥¨¦©§¨£¤¨¦¨¤

xy`' oeyly,'íé÷ä,xara miwdy xnelkøîàð àì,weqtaàlà ¥¦Ÿ¤¡©¤¨
xy`','íé÷à.did xaky jlnd cec df oi`e ,cizra mdl miw`y ¨¦

:`xnbd dywn,ééaàì àtt áø déì øîà,jk xnel ozip cvik ¨©¥©¨¨§©©¥
áéúëäå(dk fl l`wfgi)awril iCarl iYzp xW` ux`d lr EaWie' §¨§¦§¨§©¨¨¤£¤¨©¦§©§¦§©£Ÿ

cr mdipa ipaE mdipaE dOd dilr EaWie mkizFa` Da EaWi xW £̀¤¨§¨£¥¤§¨§¨¤¨¥¨§¥¤§¥§¥¤©
mlFr,'íìBòì íäì àéNð éãáò ãåãåxaky ,jlnd cecy rnyne ¨§¨¦©§¦¨¦¨¤§¨

cece iyi oa cec :`xnbd zvxzn .mdilr jelni `ed 'icar' did
eidi ycgd'øñé÷ ébìô'e 'øñé÷' ïBâkcecy ,jlnl dpyne ,jln - §¥¨©§¥¥¨

didiy weqta xen`k ,el ipy didi iyi oa cece ,jlnd didi ycgd
.jlnn zegt `edy ,'`iyp'

mpi`e dle`bl mitvnd mze` oipra lirl `aedy weqtd ab`
:elld miweqtd z` `xnbd zx`an ,mxear daeh ef oi`y mircei

áéúëc éàî ,éàìîN éaø ùøc(gi d qenr)'ä íBé úà íéeàúnä éBä' ¨©©¦¦§©©¦§¦©¦§©¦¤
ólèòå ìBâðøúì ìLî ,'øBà àìå CLç àeä 'ä íBé íëì äæ änìoinÎ] ¨¨¤¨¤Ÿ¤§Ÿ¨¨§©§§©£©¥

[miipir el oi`y ser,ólèòì ìBâðøz déì øîà ,øBàì ïétöî eéäL¤¨§©¦¨¨©¥©§§©£©¥
y xacd oaen,àéä élL äøBàL ,äøBàì ätöî éðàil yi ixdy £¦§©¤¨¨¨¨¤¦¦

,xe`l jxvp ip`e ze`xl miipiråeli`ì ,äzà,äøBà Eì änixde §©¨¨¨§¨
.llk miipir jl oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' ב



עט

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קב

רמזים במארז"ל )מגילה טז.( דבתו של ָהָמן "שקלא 
עציצא דבית הכסא ושדיתי' ארישא" ושרשם "מבלע בן 
בעור דנהבה" בגי' "בית הכסא". "בלע" בגי' "צואה", וכן 

"המן־אגג"

חפץ  המלך  אשר  לאיש  יעשה  ככה  לפניו  ויקרא1 

דבי  ואזיל בשבילא  נקיט  כי הוה  ט(,  ו,  )אסתר  ביקרו 

המן, חזיתי' ברתי' דקיימא אאגרא, סברה האי דרכיב 

דבית  והאי דמסגי קמיה מרדכי, שקלא עציצא  אבוה, 

הכסא ושדיתי' ארישא דאבוה, דלי עיניה וחזת דאבוה 

הוא, נפלה מאיגרא לארעא ומתה.
מגילה טז, א

המן בן המדתא האגגי הוא הלעומת 2דדעת דקדושה, 

שזהו שהי' בגאוה וגסות ביותר ואמר3 למי יחפוץ המלך 

לעשות יקר יותר ממני.

שע"ז רומז אגג4 שהוא לשון גג שהוא בגובה, ואג"ג 

החיות  דעת, שהוא5  א —  האות  דעת שהוא  על  רומז 

להו' מדות, הנחלקים לג' — חסד גבורה תפארת, וג' 

)כאשר  המן  דבי  בשבילא  ואזיל  נקיט  הוה  כי  ללה"ק[  ]תרגום   )1

הוליך המן את מרדכי על גבי הסוס ברחוב שבו הי' ביתו של המן(, 

חזיתי' ברתי' דקיימא אאיגרא )ראתה אותו בתו של המן שעמדה על 

הגג(, סברה, הא דרכיב אבוה, והאי דמסגי קמי' מרדכי )וחשבה, שזה 

שרוכב על הסוס הוא אבי' ]המן[, ואילו זה שהולך לפניו הוא מרדכי, 

ולכן( שקלה עציצא דבית הכסא )נטלה כלי חרס מלא שמשתמשים 

על  שבתוכו  מה  )ושפכה  דאבוה  ארישא  ושדיתי'  הכסא(  בבית  בו 

ראשו של אבי' שסברה שהוא מרדכי(, דלי עני' )הגבי' המן את עיניו 

לראות מי שפך עליו(, וחזת דאבוה הוא )וראתה בתו שאבי' הוא(, 

נפלה מאיגרא לארעא ומתה )ונפלה מהגג לארץ ומתה(. )מגילה טז.(

2( ראה גם לעיל סימן צב. קא.

3( אסתר ו, ו.

4( פירוש: מבאר ד"אגג" מרמז לבחי' "דעת", הן מצד ה"פירוש" של 

התיבה, )מלשון גג כנ"ל(, והן מצד ה"גימטריא", ו"צירוף" האותיות 

"אלף גימל גימל" — דאות "א" האות הראשון בחי' דעת, והוא נותן 

גבורה, תפארת.  )האותיות( המדות, שהן "ג" — חסד,  חיות לשאר 

ועוד "ג" — נצח, הוד, יסוד.

5( ראה תניא סוף פרק ג. וז"ל: והדעת הוא מלשון והאדם ידע את 

אמיץ  בקשר  דעתו  שמקשר  והתחברות  התקשרות  לשון  והוא  חוה 

וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח 

דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר 

דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה 

אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן 

והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה.

דעת6  בלע,  מהמלך  הם  ובשרשם  יסוד,  הוד  נצח   —

דתוהו.

והוא מה שתיבות המ"ן אג"ג7 גימטריא בל"ע במכוון.

מספרה  שלכן  בלע,  דהמלך  הפסולת8  הוא  צוא"ה 

הוא כמו בלע.

המספר9  שהוא  הכסא",  ב"בית  הוא  הצואה  ומקום 

"בלע בן בעור דנהבה".

ושדי'  הכסא  דבית  עציצא  שקלה  דהמן  בתו  ולכן 

ששרשו  להמן,  להיות  צריך  הי'  שכן  דאבוה,  ארישא 

משם, וזהו חלקו וגורלו העציצא דבית הכסא.

ודוק בלישנא עציצא דוקא, שעציץ בגי'10 ס"ר והוא 

מבחי' דעת, והוא כמו11 ס"ר מר המוות שאמר אג"ג.

6( ראה תורת חיים פרשת יתרו עמוד ריד וז"ל: יש ג' מוחין בגלגלתא 

עומדים  הבינה  ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים 

לצד  ונגדם  למולם  עומד  הדעת  ומוח  זה  אצל  זה  שניהם  בגלגלתא 

זה גם בספרי הטבע, והעורף הוא המכסה  העורף שבראש כמבואר 

למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא עומד בין ב' 

מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא אחוריים כי 

הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי עורף ולא פנים 

כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

הקודש כו' מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת כבלע את הקודש 

שרש  ונעשה  דקדושה  הדעת  אור  את  ומעלים  שמבליע  מפני  כו' 

המדות הרעות דקליפה למטה כו'.

כי הנה השכחה הוא היסח הדעת ובהיסח הדעת מן המדות ממילא 

אין למדות חיות ואור מן השכל ונופלים בגסות והגשמה. וזהו השמר 

לך פן תשכח את ה' כו' מפני שהשכח"ה שרש לכל הרע שבז' מדות 

ובהיסח הדעת  כידוע  לפי שהדעת הוא המתפשט במדות להחיותם 

מהם ממילא יפול הנופל כו', וזהו ישראל לא יד"ע כו' הוי גוי חוטא 

כו' וכמ"ש במ"א.

וכן   ,102 "בלע"  כמספר   ,102  =  )7( אג"ג   +  ,)95 )בגי'  המ"ן   )7

"צואה" בגי' 102.

 — ניצוצין  ק"ב  בגי'  ד"בלע"  קג,  סימן  לקמן  ראה  הפסולת:   )8

האותיות ד"אחוריים" )ע"ד פסולת( דבחי' תהו.

 = )66( דנהב"ה   + ,)278( בעו"ר   + ,)52( ב"ן   + ,)102( 9( בל"ע 

498, וכן בי"ת )412(, + הכס"א )86( = 498.

)ג, ד( בפסוק כי סר  10( ראה לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שמות 

לראות ע"ש. ס"ר הוא מספר עשר פעמים שם הוי'. ה' פעמים חסד, 

פרק  הצלם(  )שער  כו  שער  חיים  עץ  עוד  עיין  גבורה.  פעמים  וה' 

שם.  ובהנסמן  א'שצח  ד'  חלק  במדבר  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ג. 

ג' עמוד א'רסח. פרשת דברים חלק א' עמוד רלז. נביאים  שם חלק 

ה'תשל"ב  המאמרים  )ספר  שכד.  עמוד  תרס"ו  צט.  עמוד  וכתובים 

עמוד 55(.

11( שמואל־א טו, לב.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ונפלה מאיגרא לארעא ומתה, מאיגרא דוקא, מן 
הג"ג דבחי' אגג, ונפלה לארעא ומתה, ע"ד כמו מיתת 
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ואת  ויקח אברם את שרי אשתו  יב, ה – 
לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת 
ארצה  ללכת  ויצאו  בחרן  עשו  אשר  הנפש 

כנען ויבאו ארצה כנען

איך  יקשה מאוד  בן אחיו.  לוט  ואת   .  . ויקח אברם  א. 
התחבר לרשע ולקח את לוט עמו, דבר זה תירץ בזוהר וז"ל 
מאי חמא אברהם שדבק עמי' לוט, אלא בגין דצפה ברוח 
הקודש דזמין למיפק מיני' דוד עכ"ל, וענין זה צריך ביאור 

מאי בעי הכא.

בענין  זו  בפרשה  הרמב"ן  מ"ש  לך  אקדים  מתחילה 
כתב  בארץ,  אברם  ויעבור  בפסוק  אבות  מעשה  סיפורי 
וז"ל אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין 
ויעקב, והוא ענין גדול הזכירוהו רז"ל בדרך  אברהם יצחק 
ולכן  לבנים  סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  קצרה 
יאריכו בכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר 
המקרים ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מותרים אין 

בהם תועלת.

וכולם באים ללמד על העתיד כאשר יבא המקרה לנביא 
משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו, ודע 
כי כל גזירות עירין כאשר תצא מכח הגזירה אל פועל דמיון 
הנביאים  יעשו  ולכן  פנים  כל  על  מתקיימת  הגזירה  תהי' 
ככלותך  והי'  לברוך  שצוה  ירמי'  כמאמר  הנבואה,  מעשה 
את דברי הס' זה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת 

ואמרת ככה תשקע בבל וגו'.

ובפסוק ויהי רעב בארץ כתב וז"ל אברהם ירד למצרים 
מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הצרות והבצורת 
נקם  והקב"ה  אשתו  את  לקחת  חנם  אותו  עשו  והמצרים 
נקמתו בנגעים גדולים והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, 
וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם, ורמז עליו כי בניו ירדו 
להם  ירעו  והמצרים  בארץ  שם  לגור  הרעב  מפני  מצרים 
והקב"ה  תחיון,  הבת  וכל  אמר  כאשר  הנשים  מהם  ויקחו 
וזהב  בכסף  שיוציאם  עד  גדולים  בנגעים  נקמתם  ינקום 
וצאן ובקר מקנה כבד מאד והחזיק בהם לשלחם מן הארץ, 
לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא הי' בבנים. והענין הזה 
פירשוהו בב"ר רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר הקב"ה 
לאברהם צא וכבוש את הדרך ואתה מוצא כל מה שכתוב 
בארץ  רעב  ויהי  כתיב  באברהם  בבניו,  כתיב  באברהם 

ובישראל כתיב כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ עכ"ל.

ובפסוק ויהי בימי אמרפל מלך שנער כתב וז"ל המעשה 
תעמודנה  המלכיות  ד'  כי  להורות  לאברהם  אירע  הזה 
למשול בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כולם בידם 

וישיבו כל שבותם ורכושם וכו'.

וכך אמרו בב"ר א"ר אבין כשם שפתח בד' מלכיות כך 
אינו חותם אלא בד' וכו', ושם עוד ויהי בימי אמרפל מלך 
מלך  כדרלעומר  מדי  זו  אלסר  מלך  אריוך  בבל  זו  שנער 
מכתבת  שהי'  הזו  מלכות  זו  גוים  מלך  ותדעל  יון  זו  עילם 
טירוני' מכל אומות העולם וטעם ומלך בלע מפני שמלך על 
עיר קטנה ואנשים בה מעט ולא שם לו על פני חוץ עכ"ל. 

ודברי פי חכם חן.

הרי ענייני אברהם הוראה על ענין שעבוד מצרים וגאולה 
משיח  ידי  על  שתהי'  וגאולה  מלכיות  שעבוד  על  ואח"כ 
טובי'  ר'  ואהלים  ובקר  צאן  הי'  ובב"ר  מלוט,  הבא  דוד  בן 
ונעמה העמונית,  בר יצחק אמר שני אהלים רות המואבי' 
הנמצאות  בנותיך  שתי  ואת  אשתך  את  קח  קום  דכוותי' 
וגו' רב טובי' בר יצחק אמר שתי אהלים רבי יוסי בר יצחק 
אמר מציאות רות המואבי' ונעמה העמונית אמר רבי יצחק 
מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום ע"כ, הנה ר' טובי' 
פירש אהלים על נשים שנקראו אהל כמ"ש וידעת כי שלום 
טובי'  רב  שפירש  וכמו  העמונית,  ונעמה  רות  והם  אהליך 
אהלים על ב' נשים אלו כן פירש רבי יוסי הנמצאות על ב' 

נשים אלו.

הלכו  בלוט  ששלטו  מיד  מלכים  ד'  הענין  דזהו  ואפשר 
כמ"ש ויקחו את לוט וגו' וילכו, דאף על גב דאינהו לא חזו 
ולבטל  ישראל  לבטל  הוא  מלכיות  ד'  רצון  כי  חזו  מזלייהו 
משיחם ח"ו, ועל זה רדף אברהם אבינו מהר להצילו והציל 
גם את סדום, כי בבוא מלכות משיח אזי ערי סדום ועמורה 
תשובנה כדכתיב ביחזקאל, וזהו סוד קלסתר פני לוט כפני 
לוט  כן  בענקים  גדול  אדם  שהוא  שאברהם  וכמו  אברהם 

בגי' אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
ולוט רצה להקדים בירושת הארץ כי חשב שהוא יורש 
את אברהם כמו שפירש רש"י ויהי ריב בין רועי כו' והכנעני 
אז בארץ הסוד ארור כנען ואין לו חלק בארץ, כך לוט בעת 
פניו  שקלסתר  ואע"פ  לטותא,  לשון  לוט  כי  מקולל  ההיא 
דומה לאברהם הוא כקוף בפני אדם ולא אדם ממש וזה יהי' 
עד ביאת דוד ומשיח ואז מאיר הקלסתר ולוט בגימטריא 

אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
של"ה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך

העבודה ד'דעת עליון' שלמעלה יש ולמטה אין, שכל העניינים שלמטה הם אין ואפס.
ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג
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i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאתטבע ׁשאֹודיע ועֹוד, לּבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd jl jl zyxt zay zgiyn)

הּוא  הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה, את מעבירים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל" לאברם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ציּווי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואילּו
ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּומּמֹולדּת
– ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל נקראת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן,
ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּבאין־  והגּבלה, מּמדידה למעלה אמיּתית, הליכה ,"־לְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּד"ל

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ְְֲֵֶֶַַַָערֹוך
ּדמאי  – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא
קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא־מׁשמע־לן,

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל העבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרׁשת
"ּבכל  ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נעׂשה  ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאֹוד
סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ׁשני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע
"עֹובד  נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּומאחר

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה על־ידי ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקים"

היינּו אלֹוקים ּדעֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
מי  היינּו עבדֹו ולא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי
"מּׁשּום  ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשֹונה
ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּבימיהם
ׁשהּורגל  הרגילּות על הּיתרה ואחת הּמאה הּפעם זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכן

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה לֹוקים".מּנעּוריו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהםוהּנה, ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפעמים",
ּפעמים  מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר אבל אלֹוקים"; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"עֹובד
אינֹו ׁשּוב ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
"עֹובד  נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ולא אלֹוקים", "עֹובד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא

"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא עבדעבדעבדעבדֹוֹוֹוֹואלֹוקים", "!לאלאלאלא ְֱֲִִֵֶֶָָֹֹ ֲֲֲֲָָָָֹֹ
מסּוים  ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכפי
ּבענין  ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ולכן ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

צרּוף ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלאחרי  הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּומֹוסיפים  הׁשבּוע), (ּפרׁשת "־לו"ל ּבחׁשון) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשבעה
"מֹורׁשה  ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָואֹומרים
ההֹוראה  ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ירּוׁשה יעקב", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּכללּות  היא, ּבזה ׁשההֹוראה ּבפׁשטּות מבין הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ד"ל־  ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

."ְל
ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּוממׁשיכים

מארצ ־לד"ל אביהענין ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
"מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצֹון,
ועל  המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהם

מארצ ־לל" נאמר אביזה ּומּבית היינּו,ּומּמֹולדּת ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
אלא  כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשל  רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל לעזֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

ַָָהקּב"ה.
ּפׁשּוט  ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמּור
זה  ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּפׁשּוטים,
אֹודֹות  מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתקּבל
ׁשהדבר  ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָרצֹון

...!"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתקּבל
לדבר: ְַָָָדּוגמא

ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכאׁשר
ּבֹו, לעסק ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשהּטילּו
ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ּבאּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשלמת
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זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעל־ידּה

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו ה"ּיצר" לבֹוא יכל דבעי,- ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא
קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא מּפני אּלא ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכיֹוצא
ּתרּוצים  מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָענינים
אּלּו ּבענינים לעסק מכרחים ׁשעכׁשו ׁשֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמּתלאֹות
ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּיצר־הרע
לקנֹות  אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתענּוגי
היא  הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
ּתֹורה  קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, מעׂשים ְְְֲִִִִִִִִֶַָָּומצֹותיה,

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהעּקר
ענין  אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד
ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה
גרמא  ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] לֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמיחד
ולא  ּפגע לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגּבי

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע,
מׁשני  למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה!
ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתעּסקים
ואף־על־ּפי־כן  ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ְִִֵַַַַַָָָָָָּכּמה
הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹול

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובקצב
זכּות  לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

הראׁשֹון: ִֵָָָמאדם
היתה  ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם
הּיצר־טֹוב  ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכבן
יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ּביחד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּיצר־הרע
ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכל־לראׁש
נצטּוה  ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. הּנפׁש ּבאה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ
ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע [ּובוּדאי ּבלבד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבמּכל־ׁשּכן  - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות,
עמד  לא מּכל־מקֹום, זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

ִַָּבנּסיֹון!...
לכללּות  ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטעם
הּיחידה  המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציאּותֹו
"קּודׁשא־ּברי־  ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהיתה
ּכחֹות  הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר מרּוּבים ְְְְְֲִִִֵֵַַָּומאמצים
אדם  ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו יציר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו
ּגם  ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשמים  יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי זאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמזּכירים
לענין  ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכּו'
ּביֹותר  עּקרי ענין הּוא זה ׁשענין לדעת עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמסּים,
זה  ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודתֹו,

ְַָּדוקא.

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י ּתֹוצאה הנאההנאההנאההנאהיׁש - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מּיד. הּבאה הּבאֹות טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבהחּיּובית חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּכן  מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
ּבפעל: ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתארע חרֹון הנאההנאההנאההנאה ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, ׁשל זמןזמןזמןזמןאף לאחרלאחרלאחרלאחר -טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה ְְְְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לארץ  והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ְַַּכנען.

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְִֶֶֶֶֶַ
את  ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
ּברכֹות  לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את ּוממעטת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּממֹון

הּׁשם.הּללּו, ועל הּממֹון ועל הּבנים, על ׁשהבטיחֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: אחרים: עכׁשו ":ספרים ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

יׁשן  רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)ּברׁש"י Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי  ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ  אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אברהם. אלהי ׁשאֹומרים:ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אלהי  ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

epxetq

(a).äëøa äéäå`id 'd zMxA ¤§¥§¨¨¦§©¦
Exn`W FnM ,eiUrnA 'd gnUIW¤¦§©§©£¨§¤¨§
ipA l`rnWi' :dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¥§¦

..LiptNn oFvx idi :Fl iYxn` .ipkxÄ§¥¦¨©§¦§¦¨¦§¨¤
'LizFCn lr Lingx ENbie(` ,f zekxa). §¨Ÿ©£¤©¦¤
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jlÎjlפד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
"והיה  לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיעקב.

ּבהם  ולא חֹותמין ּב ּכבר ∑Eˆ¯‡Ó.ּברכה", והלא ְְְְִֶָָָֹ≈«¿¿ְֲַָֹ
לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִֶַַָָָָָָָָָָיצא

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד ‡¯‡j.התרחק ¯L‡∑ ְְִִִִֵֵֵַָָ¬∆«¿∆»
ּבעיניו  לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה לֹולא ולתת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על כב)ׂשכר "את (בראשית ְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבנ

ּבֹו(שם) ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על :ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ג) ּדֹובר (יונה אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי". ֵֶ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑:ּפׁשּוטֹו וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ
"ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם

מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "מח)ב יבר(בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑:הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל :ּופׁשּוטֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין,"(שם לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא)עׂשה (במדבר ְְִֶֶַַָָָָָֹ

וכֹונס  קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירתרתרתרת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאברהםאברהםאברהםאברהם
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּום

מצות  - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמאׁשר
ׁשהם  חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה,

היא הּכּונה אּלא עצמם. על ּכּכּכּכנפי נפי נפי נפי קּבלּו ּתּתּתּתחתחתחתחת ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּגּיּור.ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה  ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌB˜Ó.נכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
ÌÎL∑ להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על להתּפּלל ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
הּתֹורה  ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, .והר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑ ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק "ּומלּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשלם", מל את צדק אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהם  ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ׁשם  ׁשל .מּזרעֹו ְִֵֶַ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

epxetq

(d).ïòðk äöøà úëìì eàöiå©¥§¨¤¤©§¨§©©
ux`l mlv` znqxtn dzidW¤¨§¨§ª§¤¤¤§¨§¤¤
l`d zcFarle zEppFAzdl zpkEn¤¤§¦§§§©£©¨¥

.KxAzi¦§¨©

.ïòðk äöøà eàáiåz`ivi oiprM `l ©¨Ÿ©§¨§¨©Ÿ§¦§©§¦©
"orpM dvx` zkll" gxY(`l ,`i lirl), ¤©¨¤¤©§¨§©©

.oxg cr `N` `A `NWe dxez ¤Ÿ¨¤¨©¨¨
(e).õøàa íøáà øáòiåaMrzd `l ©©£Ÿ©§¨¨¨¤Ÿ¦§©¥

l`d eil` d`xPW cr dPOn mFwnA§¨¦¤¨©¤¦§¨¥¨¨¥
ux`d l`" Fxn`A Fcri xW`M KxAzi¦§¨©©£¤¦£§¨§¤¨¨¤

"J`x` xW`(` weqt).f dxez £¤©§¤¨



פה jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑ ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

אל, ּבית ׁשל הּוא ּבמזרחּה ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מּים" אל "ּבית ּכתיב,∑‡‰Ï‰.ׁשּנאמר: אהלּה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

ׁשּלֹו את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, אהל את נטה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּתחּלה
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔ·iÂ∑ ּבניו ׁשעתידין נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על ׁשם עליהם להּכׁשל ׁשם .והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,יֹותר אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מּסעיו  וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע
לצד  והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּנגּבה,

ּפרׁש(ירּוׁשלים. ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּביׁשעיה  ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, רבה)ארץ .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§

i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ
הּכיר  ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא
ׁשעלֿידי  העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. עלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה
ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטרח
ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" מקרא: ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופׁשּוטֹו

יפת  ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלדאג
אּת, ׁשחרים מראה אנׁשים ּבין ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבאּׁשה  הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֻּומכערים,
לֹו:יפה, יט)ודֹומה סּורּו(בראשית אדֹוני נא "הּנה ְֲִֶֶַָָָ

.נא" ָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

epxetq

(g).íãwî éòäå íiî ìà úéaoiA ¥¥¦¨§¨©¦¤¤¥
xi ornl ,zFlFcB zFxir iYWmi`Ad EA §¥£¨§§©©¦§©¨¦

.'d mWA F`xwA rnWlh dxez ¦§Ÿ©§¨§§¥
(h).äaâpä òBñðå CBìärqPWM ¨§¨©©¤§¨§¤¨©

`l ,mirFxd bdpnM mFwnl mFwOn¦¨§¨§¦§©¨¦Ÿ
zFhpl `NW ,axrnl `le gxfnl Kld̈©§¦§¨§Ÿ§©£¨¤Ÿ¦§

ozvw EligzdW zFxird iYXn zg`n¥©©¦§¥¨£¨¤¦§¦§¨¨
.eixg` KWOdli dxez §¦¨¥©£¨

(i).íL øeâì.rTYWdl `l`i dxez ¨¨Ÿ§¦§©¥©
(`i).áéø÷ä øLàk,KxSd zrl aFxw ©£¤¦§¦¨§¥©Ÿ¤

.gMWY oR¤¦§©
.äîéøöî àBáìFnM ,zEpfl crEd ziA ¨¦§¨§¨¥©©©¦§§

mixFng xUA xW`" mdilr xn`PW¤¤¡©£¥¤£¤§©£¦
"mznxf miqEq znxfe ,mxUA,bk l`wfgi) §¨¨§¦§©¦¦§¨¨

(k.ai dxez

(ai).éúà eâøäåmiMq`W EEwi `NW §¨§Ÿ¦¤Ÿ§©¤©§¦
.mdl KYzlbi dxez §¦¥¨¤



jlÎjlפו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻויׁש
האּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמנא־ליּה
עריֹות  ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּדׁשפיכּות
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
את  ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּיעברּו
על  עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׂשרה,
אׁשר  ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ערי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּגּלּוי
ּומּטעם  נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוחטין
מה־ּׁשאין־ּכן  וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו בשלחן־ערוך ּבׁשחיטה הובא (ר"ן, ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימן אורח־חיים .רבינו

- האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואם
ּדבׁשניהם  ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻׁשפיכּות
מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. אּסּור ְִִִִִֶַַָָָהּוא

לאוין  ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָואּלּו
מיתה? אּסּור ִִֶָּדֹוחה

ללא  עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹויׁש
ּדבן־נח  ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמר
אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאינֹו

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבאּומֹות
אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעֹוד
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחזקה,

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מתּגרׁשת (בבא ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבזה,
ּכי־אם  איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמּזה,

מכער. ְָָָֹּדבר
- ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּומּזה
קּלים  אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, ְֲִִִִִִֶַַָָֹאּסּור
ואין  מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים מּכאן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו ְֲִִִִֵַָָמאכילין

ß oeygxn 'b ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם" לֹומר ל ֹו ּבתבה,היה אֹות ּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ועלֿידי ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה .לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

epxetq

(bi).éì áèéé ïòîìixn`YWM ornl §©©¦©¦§©©§¤Ÿ§¦
mdn cg` lM dEwi izFg` Y`W¤©§£¦§©¤¨¤¨¥¤
cg` mEW aWgi `le ,Fl K`iV`W¤©¦¥§Ÿ©§Ÿ¤¨
xdnA "il aihii" la` ,ipbxdl mdn¥¤§¨§¥¦£¨¥¦¦§Ÿ©

oYnaE(ai ,cl oldl it lr)didW FnM , §©¨§¤¨¨
ia` z` miYtn EidW f` bdpOd©¦§¨¨¤¨§©¦¤£¦

zFpCbnA diaFxwE xdnA dX`dit lr) ¨¦¨§Ÿ©§¤¨§¦§¨
(bk ,ck oldlDzF` zzl EniMqIW icM ,§¥¤©§¦¨¥¨

xdn" :dxFY dxn` dfle .raFYl©¥©§¨¤¨§¨¨¨Ÿ
o`ni o`n m`" ,"dX`l Fl dPxdni¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥
xdnM lwWi sqM ,Fl DYzl dia`̈¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©

"zlEzAd(fh eh ,ak zeny)aWg KM oiaE , ©§Ÿ¥¨¨©

.mXn z`vlci dxez ¨¥¦¨
(ci)øiå.íéøönä eàmdipir Epzp mNM ©¦§©¦§¦ª¨¨§¥¥¤

.mdxa` aWg xW`M DAeh dxez ¨©£¤¨©©§¨¨
(eh).äòøô éøN dúà eàøiåmde ©¦§Ÿ¨¨¥©§Ÿ§¥

.oFndd zaWgn ElHAfh dxez ¦§©§¤¤¤¨
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(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן ּבמּכת «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
לֹו רבה)קׁשה B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ
יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות c·¯.)ּומדרׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«

È¯N∑.ּדּבּורּה והּוא עלּֿפי !ה :לּמלא אֹומרת »«ְְִִֶֶַַַַָָ
.מּכה  ֶַ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּמצריים  ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי סּוסים (יחזקאל "וזרמת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדרֹומּה לבא ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ
יׂשראל, ונסֹוע ארץ הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, להר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנגּבה",

,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּמצרים
ׁשּמֹוכיח  ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ

הארץ  ּובגבּולי .ּבמּסעֹות ְִֵֶַַָָָ

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

epxetq

(fh).áéèéä íøáàìe ..äMàä çwzå©ª©¨¦¨§©§¨¥¦
FnM FzFYtl FA dpFW`x Eklnp `NW¤Ÿ¦§§¦¨§©§
did `NW EaWg iM dfe ,bdpOd didW¤¨¨©¦§¨§¤¦¨§¤Ÿ¨¨
KlOd DgwNW xg`n llM dfl KxvŸ¤¨¤§¨¥©©¤§¨¨©¤¤
zFg` dzidW dxn`W xg`nE ,dX`l§¦¨¥©©¤¨§¨¤¨§¨£
Eid `l ,`UPdl diE`xE calA mxa ©̀§¨¦§©§¨§¦¨¥Ÿ¨
`UPdl EidW EN`n miNrn oi`EVp¦¦§ª¦¥¥¤¨§¦¨¥
:Fxn`A cirdW FnM ,dX`l KlOl©¤¤§¦¨§¤¥¦§¨§

"dX`l il Dz` gT`e"(hi weqt)la` . ¨¤©Ÿ¨¦§¦¨£¨
KlOd KM xg`e ,dpFW`x KlOl dEgwl§¨¨©¤¤¦¨§©©¨©¤¤

.bdpOM oYnaE xdnA DxEarA aihid¥¦©£¨§Ÿ©§©¨©¦§¨
.íéãáòå ..ø÷áe ïàöciM ax Ÿ¨¨©£¨¦©§©

.KlOdfi dxez ©¤¤
(fi).íéìãb íéòâð äòøt úà 'ä òbðéå©§©©¤©§Ÿ§¨¦§Ÿ¦

."milcb"A FCal drxR z ¤̀©§Ÿ§©¦§Ÿ¦
.Búéa úàåla` ,FziaA mB mirbp ozp §¤¥¨©§¨¦©§¥£¨

E`xi ornl dfe .drxR lWM milFcB `lŸ§¦§¤©§Ÿ§¤§©©¦§
lMdW ExiMie ,zhlnp DCal zwCSdW¤©©¤¤§©¨¦§¤¤§©¦¤©Ÿ
EaEWi ornl ,DxEarA did̈¨©£¨§©©¨

.mrWxngi dxez ¥¦§¨

(gi).éì zãbä àì änìziid m` mBW ¨¨Ÿ¦©§¨¦¤©¦¨¦¨
cWgl Ll did `l ,oFndd z` cWFg¥¤¤¨Ÿ¨¨§©§Ÿ
ux` cinri hRWnA xW` KlOd z ¤̀©¤¤£¤§¦§¨©£¦¤¤

(c ,hk ilyn it lr).hi dxez

(hi).àéä éúçà zøîà änìENt` ¨¨¨©§¨£Ÿ¦¦£¦
.izial z`aEdW xg ©̀©¤¨§¥¦

,äMàì éì dúà çwàå.Wblitl `l ¨¤©Ÿ¨¦§¦¨Ÿ§¦¤¤
iYaWg iM ,LzEWx iYlA dfe§¤¦§¦§§¦¨©§¦

rA ahii LzFg` DzFidAWLipi ¤¦§¨£§¦©§¥¤
.KlOA oYgzdlk dxez §¦§©¥©¤¤



jlÎjlפח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּמד

אחר: הּקפֹותיו (ב"ר)ּדבר ּפרע ארץ ∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ ׁשל ּבדרֹומּה .מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'c iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו - זאת? לֹו ׁשהיתה .אברם ּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
להֹוסיף  וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה

הארץ", מרעה אֹותם נׂשא "ולא ּכמֹו לפיכעליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא .ּכתב ְְִַָָָָָֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ
אברם  ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים
הארץ  נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוכיחים

ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם
ּבארץ", יׁשב אז והּפרּזי "והּכנעני אֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּכתּוב

עדין  אברם ּבּה זכה .(ב"ר)ולא ְְֲִַַָָָָֹ

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

epxetq

âé(a).äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§¨¨¥§Ÿ©¦§¤
iR lr s` ,FH`l ldpzdl Kxvde§ª§©§¦§©¥§¦©©¦
mFwn l` dxdn aEWl utg didW¤¨¨¨¥¨§¥¨¤§
,dpFW`xM zFxFdlE oiadl gAfOd©¦§¥©§¨¦§¨¦¨

KkitlEb dxez §¦¨

(b).åéòqîì CìiåmirFxd rQn mdW ©¥¤§©¨¨¤¥©©¨¦
zFlkA mFwnl mFwOn mirqFPd©§¦¦¨§¨¦§

.oFW`xd mFwOn drxOdc dxez ©¦§¤¦¨¨¦
(e).õøàä íúà àNð àìådrxn §Ÿ¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§¥

,mdipWl wiRqn did `l ux`d̈¨¤Ÿ¨¨©§¦¦§¥¤

Kkitlf dxez §¦¨
(f)íøáà äð÷î éòø ïéa áéø éäéå©§¦¦¥Ÿ¥¦§¥©§¨

.èBì äð÷î éòø ïéáemdipiA dzid ¥Ÿ¥¦§¥¨§¨¥¥¤
on in ipRn dgcp in zF`xl daixn§¦¨¦§¦¦§¤¦§¥¦¦

.E`vnIW drxOd©¦§¤¤¦§§



פט jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב אׁשר ּבכל ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
מּמ,,)ואׁשב ( אתרחק ּולעזר,לא למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, הצר ּדבר יד)וסֹוף אברם (לקמן "וּיׁשמע ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וגֹו'" אחיו נׁשּבה עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְִִֵֶַ

ואם  עצמי. את אׂשמאיל "ואׂשמאילה", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמֹו:
ּבמקֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר:

יד)אחר: ב נקּוד (שמואל ואין להימין" אׁש "אם ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÁL˙.ארץ ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

¯Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת  ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.הֹוריֹות  ָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו מאצל ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, נסע ƒ«ְְִַƒ∆∆ֵֵֶַָ
נֹוסע )מּמזרחה (אברם נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָמּמזרח
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, .ׁשל ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים .נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

epxetq

.õøàa áLé æà éæøtäå éðòðkäåokle §©§©£¦§©§¦¦¨Ÿ¥¨¨¤§¨¥
Wi`an mixB mig` ipW oiA aixd did̈¨¨¦¥§¥©¦¥¦©§¦
zFidA iM ,miaWeYd ipirA mgix z ¤̀¥¨§¥¥©¨¦¦¦§
EaWgi mixBd mig`d oiA daixn§¦¨¥¨©¦©¥¦©§§
lw E`Vie aix iWp`l miaWFYd mzF`¨©¨¦§©§¥¦§¦§©

.mnvrA xngeg dxez ¨Ÿ¤§©§¨
(g)ðéáe éðéa.Ecg` xgaIWM ,cizrl ¥¦¥¤§¨¦§¤¦§©¤¨

idz `p l`" ,drxn dfi` EPOn¦¤¥¤¦§¤©¨§¦
.Fxag mB FzF` dvxIW ,"daixn§¦¨¤¦§¤©£¥

éòø ïéáe éòø ïéáe.EEpYaWA dYr ¥Ÿ©¥Ÿ¤©¨§¦§¥
.dRh dxez Ÿ
(h)éðôì õøàä ìë àìä.Empn` iM £Ÿ¨¨¨¤§¨¤¦¨§¨

Kkitl ,dvxYW mFwOd xgaY dY ©̀¨¦§©©¨¤¦§¤§¦¨

.éìòî àð ãøtäcSd l` dY` cxRd ¦¨¤¨¥¨¨¦¨¥©¨¤©©
.FMtd l` rQ` ip`e ,xgaY xW £̀¤¦§©©£¦¤©¤¤§

.ìàîOä íàdrxn WTal xgaY m` ¦©§Ÿ¦¦§©§©¥¦§¤
.l`nU cvA cg ¤̀¨§©§Ÿ

.äðîéàå.oini cvA EPWTa` ip`i dxez §¥¦¨£¦£©§¤§©¨¦
(`i)økk ìk úà èBì Bì øçáiå©¦§©¤¨¦©

.ïcøiälkEIW mFwOd FzF` lM xgA ©©§¥¨©¨©¨¤©
,drxn FA WTal ,eirFxe FCal `Ed§©§¨§©¥¦§¤

.mW eirFxe mdxa` df ElkEi `le§Ÿ§¤©§¨¨§¨¨
.íãwî èBì òqiå`le oinil dhp `l ©¦©¦¤¤Ÿ¨¨§¨¦§Ÿ

rqp la` ,mFxce oFtv mdW l`nUl¦§Ÿ¤¥¨§¨£¨¨©
mdxa`n wgxzdl axrnl gxfOd on¦©¦§¨§©£¨§¦§©¥¥©§¨¨
ux` lW DgxfnA FaWen didW¤¨¨¨§¦§¨¨¤¤¤

mihaW Elr mXW ,irl aFxw l`xUi¦§¨¥¨¨©¤¨¨§¨¦
xarn m`FaA dpFW`x ux`d i`Ä¥¨¨¤¦¨§¨¥¥¤

dgxfn oCxId(c ryedi). ©©§¥¦§¨¨
.åéçà ìòî Léà eãøtiådrxnA `l ©¦¨§¦¥©¨¦Ÿ§¦§¤

.mzxicA mB la` ,calai dxez §©£¨©§¦¨¨
(ai).ïòðk õøàa áLé íøáàlr s` ©§¨¨©§¤¤§¨©©©

lEaBn md dizFxage mFcQW iR¦¤§§©§¤¨¥¦§
`l ux`d iaWFi mFwn lMn ,iprpMd©§©£¦¦¨¨§¥¨¨¤Ÿ
mxa`W ,oM m` xn` .f` miprpM Eid̈§©£¦¨¨©¦¥¤©§¨
ux`d on wlgd FzF`A zaWl xgÄ©¨¤¤§©¥¤¦¨¨¤
Eid `NW ,orpM ipA FA miaWFi EidW¤¨§¦§¥§©©¤Ÿ¨
axw `le ,mFcq iWp`M mirx KM lM̈¨¨¦§©§¥§§Ÿ¨©

.llM mFcq lEablbi dxez ¦§§§¨



jlÎjlצ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא ואףֿעלּֿפיֿכן ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לח)לֹוט מּכאן:(יומא למדּו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב"(משלי רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם .ּבגּופם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ∑ ּבממֹונם.„‡Ó '‰Ï∑ ר ּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו למרד .ּומתּכּונים ְְְִִִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָוקׁשה,

ז) לֹומר,(י, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
רׁשע  ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ּב'מׁשלי' ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּדהּנה

והּוא  ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ(רּקבֹון
ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן מאליו), ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּכח

אֹותֹו. ְִַמגּנים

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

epxetq

(ci).èBì ãøtä éøçàdf xn` `le ©£¥¦¨¤§Ÿ¨©¤
ExOizi FcFakA oR ,FOr hFl zFidA¦§¦¤¦§¦§©§
EvO`zie eirFxe hFl E`Bzie§¦§¨§¨§¦§©§

.lfbleh dxez ¦§Ÿ

(eh).äpðzà EìdidY LiniA mBW §¤§¤¨¤©§¨¤¦§¤
`EUpE 'midl` `iUp' miaWFYd ipirA§¥¥©¨¦§¦¡Ÿ¦§

.miptfh dxez ¨¦
(gi).íøáà ìäàiåild` xCqe dUr ©¤¡©©§¨¨¨§¦¥¨¢¥

dpwn.dp`e dp` E ¦§¥¨¤¨¨¨
.àøîî éðìàa áLiå àáiåxg` `Ede ©¨Ÿ©¥¤§¥Ÿ¥©§¥§©©

ipFl`A FzxiC rawe `A KM̈¨§¨©¦¨§¥¥
.`xnn` dxez ©§¥



צי jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

ּבּבּבּבחברחברחברחברֹוֹוֹוֹון ן ן ן  אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממראממראממראממרא ּבּבּבּבאלניאלניאלניאלני ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ווווּיּיּיּיבאבאבאבא אברםאברםאברםאברם ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ""""ווווּיּיּיּיאהלאהלאהלאהל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
להלהלהלה'"'"'"'" מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ׁשׁשׁשׁשםםםם יח)ווווּיּיּיּיבןבןבןבן (יג, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

אברם  ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל
ז־ח) אּלה.(יב, מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבׂשֹורת  "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(ׁשּבנה  הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע

ּכת  ל'עי') ׁשם ּבסמיכּות להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
עליהם". ׁשם והתּפּלל עכן עֹון ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל

הּׁשליׁשי  הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומעּתה
לבנּית  טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבנה

זה? ְִֵֶַמזּבח
אל  הּקל מן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות לבאר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש

ֵַָהּכבד:
ועל  הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

זה  ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׂשֹורת
ּבמּטרה  נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
עכן  עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנׂשּגבה
יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו עליהם"; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהתּפּלל
ּתֹועלת  ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ָָָלאדם.
ּכי  זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברהם

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
מּלׁשֹון  'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַויּומּתק

ועוד)חיּבּור א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, הּקׁשר (זח"א ואמיּתית ; ֲִִִֶֶַַ
על  חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה עם ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחיּבּור

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתֹועלת

ß oeygxn 'd iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד הּוא «¿»∆ְְְְִֶַַָָָֹֹ
האׁש' ÌÈBb.(ב"ר)ּכבׁשן CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום ְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ

ּומקֹומֹות  אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים,
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש רבה)והמליכּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ∑ÚL¯a.רע ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּברׁשעֹו ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו .ׂשֹונא ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
¯·‡ÓL∑ לעּוף אבר ֿ ׂשם ּבהּקדֹוׁש ולמרד ולקּפֹוץ ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.העיר ׁשם ∑ÚÏa.ּברּוֿהּוא  ָ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הרּבה ׂשדֹות  יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ÌÈ.הרּבה, ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑לתֹוכֹו הּים נמׁש זמן ים לאחר ונעׂשה «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

הּצּורים  ׁשּנתּבּקעּו אֹומר, אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלח.
לתֹוכֹו יאֹורים ונמׁשכּו .סביבֹותיו ְְְְְְִִִָ

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

epxetq

ãé(`).øòðL Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦¦¥©§¨¤¤¤¦§¨
mbe ,FxFcA lFcB Klnl mqxtn didW¤¨¨§ª§¨§¤¤¨§§©
,KFix` Enw einiA dPd .ok ixg ©̀£¥¥¦¥§¨¨¨©§

rxA mr Englpe lrcze xnrlxcM§¨¨Ÿ¤§¦§©§¦§£¦¤©
,KM xg`e ,eixagea dxez ©£¥¨§©©¨

(b).älà ìkzFYMd iYWE ltxn` ¨¥¤©§¨¤§¥©¦

.EnglPW.íécOä ÷îò ìà eøáç ¤¦§£¨§¤¥¤©¦¦
mikln dXngd ,f`nE ,dxWR EUre§¨§¨¨¥¨©£¦¨§¨¦

.dnglOA mivglPdc dxez ©¦§¨¦©¦§¨¨



jlÎjlצב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

¯ÓÚÏ¯„Î∑ ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.הּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .אּלה ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
אּלא  מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'מיׁשר'.
'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמֹו,

ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", "אבל ְְְִִֵֵַַַַַָָׁשמֹו:
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין .וכּלם ְְְְְִֵֶַָָָָָָֻֻ

¯a„n‰ŒÏÚ∑:ּכמֹו הּמדּבר, ב)אצל "ועליו (במדבר ««ƒ¿»ְְְִֵֶַָָָ
מנּׁשה  ."מּטה ְֵֶַַ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

עסקי  על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי והם העין, ְְְְְְְִִִֵֵַָָאֹותֹו
מתקּבצים  הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכפׁשּוטֹו:

מׁשּפט  לכל ‰È˜ÏÓÚ.ׁשם ‰„N∑ לא עדין ְְִָָָ¿≈»¬»≈ƒֲִַֹ
העתיד  ׁשם על ונקרא עמלק, ÔˆˆÁa.נֹולד ְְֲִִֵֵֶַַָָָ¿«¬…

¯Óz∑מלא מקרא ּגדי, עין כ)היא הימים (בדברי »»ְִִִֵֵֶָָ
.ּביהֹוׁשפט  ִָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

epxetq

(c).øîòìøãk úà eãáòdxWRn ¨§¤§¨§¨Ÿ¤¦§¨¨
KM xg`e ,dpW a"i mW EUrW¤¨¨¨¨§©©¨

.Ecxnd dxez ¨§
(d).Bzà øLà íéëìnäåEid xW` §©§¨¦£¤¦£¤¨

mkFzaE ,miCVd wnr zxWtA FY ¦̀¦§¨©¥¤©¦¦§¨
.ltxn ©̀§¨¤

úàå ..íéæefä úàå ..íéàôø úà ekiå©©¤§¨¦§¤©¦§¥
.íéîéàäzWngl micar mNM EidW ¨¥¦¤¨ª¨£¨¦©£¥¤

ricFd dfaE .mcrA Englpe ,mikln§¨¦§¦§£©£¨¨¤¦©
ricFde ,milFcB mikln dXngd EidW¤¨©£¦¨§¨¦§¦§¦©
,mEgSPW mikln drAx`d zxEaB§©¨©§¨¨§¨¦¤¦§
mdxa` zxEaB lcB rcFp dGnE¦¤©Ÿ¤§©©§¨¨

,eig` mr eicqge ,FYngln zFlEAgze§©§¦§©§©£¨¨¦¤¨
mdilr xABzdl Fnvr xqOW¤¨©©§§¦§©¥£¥¤
eig` oA z` mdiRn axgn riWFdlE§¦©¥¤¤¦¦¤¤¤¨¦
,sxh KilWd mdiPXnE ,FWEkx z`e§¤§¦¦¥¤¦§¦¤¤
'd zlngA ,WTAX dOn xzFie§¥¦©¤¦¥§¤§©

.eilre dxez ¨¨



צג jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצח ּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑ ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ
ּבנין. ׁשל לטיט אדמה מּׁשם אּגדה,ׁשּנֹוטלין ּומדרׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיצא  סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
מאמינין  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשם,
וכיון  האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה .(ב"ר)ׁשּיצא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
eÒp ׁשּצריכה ∑‰¯‰ ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

חּלּוק  ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ"ד

ּבמקֹום  עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
אבל ׁשּבראׁשּה, זֹו(למ"ד אחרים: עֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּונקּודה למ"ד לנקד (ּבמקֹום אחרים: ּתחּתיה,)ספרים ּפּת"ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכׁשהּוא

לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּומׁשמע )להר (ּפתרֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר .לאֹותֹו ְְַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
(אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר,
נערכה  ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ּבהר) ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנׁשארּו

ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמלחמה,
ּבדּבּור־הּמתחיל  ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ּולפי נמלטּו. - ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻּבהר

"נסּו". ּתבת ֵַַָּגם

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

epxetq

(i).íBãñ Cìî eñðiåx`Azd okaE ©¨ª¤¤§§¥¦§¨¥
l mdxa` ghA `NW.mA xfrd ¤Ÿ¨©©§¨¨§¥¨¥¨

.eñð äøä íéøàLpäåmiklOd zWlW §©¦§¨¦¤¨¨§Ÿ¤©§¨¦
.mix`WPd`i dxez ©¦§¨¦

(ai).íøáà éçà ïa èBì úà eç÷iå©¦§¤¤£¦©§¨

didW ipRn hFl z` zFAWl EvO`zd¦§©§¦§¤¦§¥¤¨¨
Eide ,FxWr ErcIW mxa` ig` oA¤£¦©§¨¤¨§¨§§¨

.ax oFdA mxa` EdCtIW miRvnbi dxez §©¦¤¦§¥©§¨§©
(bi).éøáòä íøáàì ãbiårcIW `l ©©¥§©§¨¨¦§¦Ÿ¤¨©

wx ,hFll aFxw mxa` didIW hilRd©¨¦¤¦§¤©§¨¨§©

.EdFnM xar zFrcA wifgn didW rcï©¤¨¨©§¦§¥¥¤¨
.àøîî éðBìàa ïëL àeäåElr Kkitl §Ÿ¥§¥¥©§¥§¦¨¨

,`xnnE lMW` xpr dnglOl FOr¦©¦§¨¨¨¥¤§Ÿ©§¥
Egwi md `xnnE lMW` xpr" Fxn`M§¨§¨¥¤§Ÿ©§¥¥¦§

"mwlg(ck weqt).ci dxez ¤§¨



jlÎjlצד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑ מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: לפי «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכתּוב: והּוא ג)הּמלחמה, מל(דברים עֹוג רק "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר נׁשאר ׁשּלא הּבׁשן ר', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעׁשּתרֹות  הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרגּוהּו
ׁשּפלט  עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּתנחּומא. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים,

ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, ו)מּדֹור (לעיל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם  ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ היּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"הּנפילים

ׂשרה  את הּנהר∑‰È¯·Ú.ויּׂשא מעבר (בראשית ׁשּבא ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
·¯Ì¯·‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ספרים (ׁשּכרתּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׁשיאּו אחר: ּדבר .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑ אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', ּכתרּגּומֹו «»∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
וכן: עליכם, ּבחרּבי אזּדּין טו)חרב", "אריק (שמות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ∑ÂÈÎÈÁ."והרק ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»
ּכתיב  קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

ׁשהּוא  לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻלׁשֹון
וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְֲֲִֵַַַַָָֹ

הּמזּבח", ל)"חנּכת קֹורין (תהלים ּובלע"ז הּבית", "חנּכת ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַֻֻ
אינצניי"ר  B‚Â'.לֹו ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ִ¿…»»»¿ֵַ

היה, לבּדֹו אליעזר ׁשל אמרּו: ּגמטרּיא מנין והּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ
Ôc.ׁשמֹו „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם ׁשעתידין ׁשראה ְ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ

עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑,הּמקרא סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ
הרֹודפים  ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק
וזה  לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים אחר ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּמתּפּלגים

נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ
ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּלרדפם.

נס, לֹו נעׂשה לֹוהראׁשֹון ּובא נׁשמר הּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים  ׁשל לילה מקֹום ∑BÁŒ„Ú·‰.לחצֹות אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עבֹודת  ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשם  להיֹות ׁשעתידה .גילּולים ְֲִִִִֶָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑,'מפנא 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכׁשֹול  ּומּכל מאילנֹות ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑ ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא

עמק  אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם  אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין  אלהים .לנׂשיא ְְֱִִִִָֹ

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

epxetq

(ci).ïc ãò ócøiå`Fal ,dvExnA ©¦§Ÿ©¨¦§¨¨
.mF`zR mdilreh dxez £¥¤¦§

(eh).íäéìò ÷ìçiåicM ,dlEAgzl ©¥¨¥£¥¤§©§¨§¥
,mdilr zFaiaQd lM EnTW EaWgIW¤©§§¤¨¨©§¦£¥¤
xkU dPd" :mxn`A mx` EaWgW FnM§¤¨§£©§¨§¨¦¥¨©

"l`xUi Kln Epilr(e ,f a mikln). ¨¥¤¤¦§¨¥

.äìéìE`xi `NW ,FzlEAgYn df mB ©§¨©¤¦©§¨¤Ÿ¦§
ltzig` urIW FnM ,miHrn mzFid¡¨§©¦§¤¨©£¦Ÿ¤
"dliNd cec ixg` dtCx`e" :Fxn`A§¨§§¤§§¨©£¥¨¦©©§¨

(` ,fi a l`eny).
.íkiå.qEpl mzF` d`iVn dMn ©©¥©¨©¦¨¨¨

.íôcøiå'dqip dlitp zNgYW',cn dheq) ©¦§§¥¤§¦©§¦¨¦¨

(a.fh dxez

(fh).íéLpä úà íâådidW hFl lW §©¤©¨¦¤¤¨¨
.ozFCtl Kixv̈¦¦§¨

.íòä úàåaXdz`e ,mFcq ipAn miiE §¤¨¨©§¦¦§¥§§¤
mdxa`n mFcq Kln WTA dN ¥̀¤¦¥¤¤§¥©§¨¨

"WtPd il oY" :Fxn`A(`k weqt).fi dxez §¨§¤¦©¤¤



צה jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה: מדרׁש «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּגדה:
ּבניו  .ׁשם ָָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'e iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑ ידי את אני מרים ׁשבּועה, לׁשֹון ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב)לאל אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג)וכן: נֹותן (בראשית מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף "נתּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּמני  וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

epxetq

(gi).ïééå íçì àéöBädnglOd iaEWl ¦¤¤¨¨¦§¥©¦§¨¨
.mitird̈£¥¦

.ïäë àeäåd`p did Fle §Ÿ¥§¨¨¨¤
.Kxalhi dxez §¨¥

(hi)íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨£¥©Ÿ©¨©§¨
.ïBéìò ìàìKM xg`e ,FkxA dpFW`x §¥¤§¦¨¥§§©©¨

`Ed mxa` ,izkxA icrlA dPd :xn`̈©¦¥¦§£¥¦§¨¦©§¨
:xn`W FnM ,"oFilr l`l KExA"¨§¥¤§§¤¨©

"Lkxa`e"(a ,ai lirl). ©£¨¤§

.õøàå íéîL äð÷md ux`de minXd Ÿ¥¨©¦¨¨¤©¨©¦§¨¨¤¥
Fpi` iM ,FpFvxM mdA zFUrl Fl oipw¦§¨©£¨¤¦§¦¥
zvw EaWgW FnM ,zirah dAq mdl̈¤¦¨¦§¦§¤¨§§¨
ipFvx lrFR `Ed la` ,xwgOd ilrA©£¥©¤§¨£¨¥§¦

.FpFvxM mdA lrFtE mdlk dxez ¨¤¥¨¤¦§
(k).ïBéìò ìà CeøáelrRW df lrR ¨¥¤§Ÿ©¤¤¨©

dkxA `Ed eiaiF` lr mdxa` xiAbdl§©§¦©§¨¨©§¨§¨¨
cFa`A eiUrnA gnUi FA iM ,KxAzi Fl¦§¨©¦¦§©§©£¨©£
oiprM ,miwiCv fFlraE mirWx§¨¦©£©¦¦§¦§©

Epilr xab iM ,miO`d lM EdEgAW"©§¨¨ª¦¦¨©¨¥
"FCqg(a ` ,fiw mildz).`k dxez ©§

(bk).ìòð CBøN ãòå èeçî íàlM ¦¦§©§©©¨
eixg` `Fai `NWM ,`xwOAW "m`"¦¤©¦§¨§¤Ÿ¨©£¨
."`NW" zNn mFwnA didi - i`pY lrRŸ©§©¦§¤¦§¦©¤Ÿ
hEgn" `NW "ici iznxd" :oM m` xn`̈©¦¥£¦Ÿ¦¨¦¤Ÿ¦
oi`W ,Ll oYl lkE` "lrp KFxU cre§©§©©©¦¥§¤¥
xW` lMn gT`" `NWe ,mElM iciA§¨¦§§¤Ÿ¤©¦¨£¤

"ux`d z` E`xi m`" :oke ."Klxacna) ¨§¥¦¦§¤¨¨¤



jlÎjlצו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אעּכב ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ

CÏ.הּׁשבי  ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ
לא  ,ּגנזי מּבית ׂשכר B‚Â'.אּקח לי ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני (לעיל ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'יב) ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר "ענר עבדי ועֹוד «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשּכל
וחבריו  וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּמלחמה,
חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשבּו

ׁשאמר: ּדוד, למד ל)ּומּמּנּו א הּירד (שמואל "ּכחלק ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמלחמה
נאמ  כה)ר:ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק
אברהם  ּבימי החק .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג 'אחרי', .סמּו רבה)'אחר', הּדברים (בראשית "אחר . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
הּמלכים  את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּלה",
ּכל  על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה

הּמקֹום  לֹו אמר לכ ‡·¯Ì.צדקּותי', ‡¯Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹות
מאד  הרּבה ׂשכר. ְְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותי תי תי תי  ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוהיהוהיהוהיהוהיה
א) טו, (רש"י

"אחר  הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים (כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםּדּדּדּדבריובריובריובריוהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל :(פסוק ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָ
מהרהר אברהם היה . . האּלה הּדברים .ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר אחרי ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וּיׁשב ו־ז)ּובפרׁשת .(לט, . האּלה הּדברים הּקּב"ה אמראמראמראמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
וׁשם .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל א)אבי אחר (מ, : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלם ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה ּבגנּותֹו.לדלדלדלדּבּבּבּבררררהּדברים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה (וכן ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר לפי " ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר מֹוסיף ׁשם וּירא .ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")ּבפרׁשת ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
על  ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, (טו,ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

epxetq

(bk ,ci`NW -"E`aY mY` m`" ;E`xi ¤Ÿ¦§¦©¤¨Ÿ
(l ,my my)m` ,'d ig" ;E`FaY `NW -¤Ÿ¨©¦

"znEi(e ,hi ` l`eny)'d ig" ;znEi `NW - ¨¤Ÿ©©
"gT` m` ,eiptl iYcnr xW`a mikln) £¤¨©§¦§¨¨¦¤¨

(fh ,dmzlEfe .gT` `NW -¤Ÿ¤©§¨¨
.miAxck dxez ©¦

(ck).éãòìail oY" Yxn` dY` ¦§¨©©¨¨©§¨¤¦
"WtPd(`k weqt)lkEY "icrlA" - ©¤¤¦§¨©©

.llM FA wifgn ip` oi`W ,FYgwl§©§¤¥£¦©§¦§¨
.íéøòpä eìëà øLà ÷øcalA df ©£¤¨§©§¨¦¤¦§©

"Kl xW` lMn gT`"(bk weqt)d`vFdd , ¤©¦¨£¤¨©¨¨
mB gT`e ,mixrPd zlik`A dzUrPW¤¤¤§¨©£¦©©§¨¦§¤©©
."iY` Ekld xW` miWp`d wlg" oM¥¥¤¨£¨¦£¤¨§¦¦

la £̀¨
.í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò̈¥¤§Ÿ©§¥¥¦§¤§¨
wlg gT` `le wlg mdl ip` oY` `le§Ÿ¤¥£¦¨¤¥¤§Ÿ¤©¥¤
FnM ,Egwi mnvrn la` ,mcrA©£¨£¨¥©§¨¦§§

.miW`x` dxez ¨¦
åè(`).íøáà àøéz ìà`xiY l` ©¦¨©§¨©¦¨

.LOn mikln drAx`d EnwpIW¤¦§§¨©§¨¨§¨¦¦§

.EøëNLizFIkf Ehrnzd `NW iC `l §¨§Ÿ©¤Ÿ¦§©£§ª¤
Wi df mr la` ,LiYlSdX dn liaWA¦§¦©¤¦©§¦£¨¦¤¥
cqg YlnBW z`f LzNrtl xkÜ¨¦§ª¨§Ÿ¤¨©§¨¤¤
cIn milEfB liSdl ,FzlEfe Lig`l§¨¦§¨§©¦§¦¦©

.miwWFr§¦
.äaøä.dGd mlFrA ©§¥¨¨©¤
.ãàîmixaC :mxn`M ,mlFr iIgl §Ÿ§©¥¨§¨§¨§¨¦

,dGd mlFrA mdizFxR lkF` mc`W¤¨¨¥¥¥¤¨¨©¤
`Ad mlFrl Fl znIw oxTde` wxt d`t) §©¤¤©¤¤¨¨©¨

(` dpyn.micqg zElinB mdn ,a dxez ¥¤§¦£¨¦



צז jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה פרק לכאֹורה תשובה (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

ב) הלכה ּכדי י לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ
. . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלירׁש
אברהם  מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹּומעלה

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְֲִֶַָָָָאבינּו
ּומּדּוע  מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא,
ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה

ׂשכרֹו? קּבל ּכבר ְְִִֵָָאם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכדי  רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
את  ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּדל
הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ּומקּים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי־זה
ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא,
ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּבעֹולם. ׁשמים ִֵַָָָׁשם

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑,יֹורׁש לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ
לֹו ב)וחבר ּכאׁשר (מלאכי יֹורׁש, ּבלא ערירי, וענה". "ער ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
לא)ּתאמר: ּתעּקר (איוב ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְִֵֵַַָָָֹ

ּובלע"ז  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשרׁשיה,
מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש. ְְְְִִִִֵֶַָ

וכן:ה) חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי "ערּו(תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָָֻ
וכן: ג)ערּו", וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות "ערער (ירמיה ְְְְֵֵַָָָ

וכן: ב)ּתתערער", ערה"(צפניה ארזה LÓ˜."ּכי Ô·e ְְְְִִֵֵַַַָָ∆∆∆
È˙Èa∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל (בראשית ּכתרּגּומֹו, ≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

לי מא) היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִִֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה הּתרּגּום,∑Nnc˜.ּבן, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּומׁשקה ּדּמׂשק. ּדֹולה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לאחרים  רּבֹו .מּתֹורת ֲִִֵַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:
אברהם  אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

epxetq
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jlÎjlצח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ּבן. לֹו אני יׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחללֹו

מלמע  הּבטה .למּטה לה לׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑ אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל לא ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות, לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמה על לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע"? Bl ‰·LÁiÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָחׁשבּה

אּלא  אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
אמר  ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאמר

הּקרּבנֹות  ּבזכּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .לֹו ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'f iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ
ׁשל  ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלׁשה

ערּופה  ועגלה LlLÓ˙.צּבּור ÊÚÂ∑ לׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהּנעׂשה
יחיד  LlLÓ.חּטאת ÏÈ‡Â∑ ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  חּטאת ׁשל ÏÊB‚Â.וכבׂשה ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּמקרא
הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב: אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, לד)ּבין "העֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ

אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף העגל", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

אׁש ·˙¯.ׁשהּוא ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ
ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵָָעֹובדי

כב)ׁשּנאמר: ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים "סבבּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ
ח) מדי (דניאל מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

epxetq
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didW iR lr s` ,wtq ilA xn`X¤¨©§¦¨¥©©¦¤¨¨

.raHd lv` wFgx F` rpnp xaCd©¨¨¦§¨¨¥¤©¤©
.ä÷ãö Bì äáLçiåaWg KxAzi l`d ©©§§¤¨§¨¨¨¥¦§¨©¨©

.mdxa`l zEkfE dwcvl FA oFgHAd df¤©¦¨¦§¨¨§§©§¨¨
xg` mdxa` xn`WMW ,ricFd dfaE¨¤¦©¤§¤¨©©§¨¨©©

"dPWxi` iM rc` dOA" KM(g weqt)`l , ¨©¨¥©¦¦¨¤¨Ÿ
oM did m`W ,llM FzpEn`n FA xfg̈©¥¡¨§¨¤¦¨¨¥

En` dzid `ldwcvl zaWgp Fzp Ÿ¨§¨¡¨¤§¤¤¦§¨¨
FzwcSn wiCv aEWaE" Fxn`M ,llM§¨§¨§§©¦¦¦§¨

`l dUr xW` ezwcv lM ..ler dUre§¨¨¨¤¨¦§Ÿ¨£¤¨¨Ÿ
"dpxkGz(ck ,gi l`wfgi).f dxez ¦¨©§¨

(f)éúàöBä øLàíécNk øeàî E £¤¥¦¥©§¦
.úàfä õøàä úà Eì úúìicM ¨¤§¤¨¨¤©Ÿ§¥

.'dwfg'A DzF` dpwY LnvrA dY`W¤©¨§©§§¦§¤¨©£¨¨
.dzLøìLOn dEWxii mipAdW icM §¦§¨§¥¤©¨¦¦¨¨¦§

.wqtd Dl oi`W dXxi zxFzAg dxez §©§ª¨¤¥¨¤§¥
(g).òãà änamipAd E`hgi ilE` iM ©¨¥©¦©¤¤§©¨¦

.Wxil EMfi `leh dxez §Ÿ¦§¦©
(h).äìâò éì äç÷,zixA zFxkl §¨¦¤§¨¦§§¦

FOr WIW oiC xfB ixaC didi ornl§©©¦§¤§¨¦§©¦¤¥¦
mdixacM ,rxwzn Fpi`W ,drEaW§¨¤¥¦§¨¥©§¦§¥¤
EpAx dWn x`A oke ,dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¥¥¥Ÿ¤©¥
Laal xWiaE Lzwcva `l" Fxn`A§¨§Ÿ§¦§¨§§¤§¨§
zrWxA iM ,mvx` z` zWxl `a dY ©̀¨¨¨¤¤¤©§¨¦§¦§©

miFBd(dN`d)'d(Lidl`)mWixFn(LipRn), ©¦¨¥¤¡Ÿ¤¦¨¦¨¤

rAWp xW` xaCd z` miwd ornlE'd) §©©¨¦¤©¨¨£¤¦§©
("awrilE wgvil mdxa`l ,Liza`l,h mixac) ©£Ÿ¤§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ

(d.i dxez



צט jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ויׂשראל  יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס",

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני ב)נמׁשלּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסלע".

רמז  בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו
לעֹולם  קּימין יׂשראל .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א "וּתעט (שמואל ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשלל" אחרים:(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפלּגּיא,

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתרּגם

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ז)ּפלּגּיא, לׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר.

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ∑MiÂ·.)יד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה ְְְְְִֵַַַָָָָלׁשֹון
מן  אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא

הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד .הּׁשמים, ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À
úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðL̈¨«
i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ

ּבן  יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
למצרים  ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים

מז)אמר: ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וחׁשב  צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמאֹות,
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו

אּלא  מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכל  מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש
עמרם  וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת ׁשחי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּׁשנים

לידת  Ì‰Ï.מׁשה אחר ‡Ï ı¯‡a∑:נאמר ולא ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ
להם", "לא אּלא מצרים', יצחק:ּו'ּבארץ מּׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

כא) וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר יצחק (בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ .""לגּור ֶָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

epxetq

(bi).òãz òãéxEg` zAq FricFd ¨Ÿ©¥©¦¦©¦
oFr mlW `l iM" `ide ,mipAd zXxi§ª©©¨¦§¦¦Ÿ¨¥£

"ixn`d(fh weqt)iFB Wxbl wCvi `l iM , ¨¡Ÿ¦¦Ÿ¦§©§¨¥
m` xn` .Fz`q `NnzYW cr Fvx`n¥©§©¤¦§©¥§¨¨©¦
ip`W iR lr s`W "rcY rci" ,oM¥¨Ÿ©¥©¤©©¦¤£¦
df didi `l ,Lipal ux`d zzl rAWp¦§¨¨¥¨¨¤§¨¤Ÿ¦§¤¤

.cIn¦¨
.íäì àì õøàa Eòøæ äéäé øâ ékcr ¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤©

df mre .ixn`d oFr mlWIW onGd FzF`©§©¤¦§©£¨¡Ÿ¦§¦¤
rd iEPrde cEArXd zFxFw ciBdmiciz ¦¦©¦§§¨¦¨£¦¦

iM .mzFlaqA Frxf zFxFC zvwl f`̈¦§¨©§§¦§¨¦
zFxFcA mdl dxw `l df mpn`̈§¨¤Ÿ¨¨¨¤§
on cg`dW onf lMW ,miwiCSd©©¦¦¤¨§©¤¨¤¨¦
,cEArXd ligzd `l mIw mihaXd©§¨¦©¨Ÿ¦§¦©¦§
FnM ,mMxC z` Eerd xW`M dxw la £̀¨¨¨©£¤¤¡¤©§¨§
`le ia ExnIe" Fxn`A `iaPd cirdW¤¥¦©¨¦§¨§©©§¦§Ÿ
ivETW z` Wi` ,il` rnWl Ea`̈¦§Ÿ©¥©¦¤¦¥
mixvn ilENB z`e ,EkilWd `l mdipir¥¥¤Ÿ¦§¦§¤¦¥¦§©¦
mdilr izng KRWl xn`e ,Eafr `lŸ¨¨¨Ÿ©¦§Ÿ£¨¦£¥¤
,mixvn ux` KFzA mdA iR` zFNkl§©©¦¨¤§¤¤¦§¨¦

"inW ornl Ur`e(h g ,k l`wfgi)df lke . ¨©©§©©§¦§¨¤
iM dlAwA oFxg` xFC Erci ornl ciBd¦¦§©©¥§©£§©¨¨¦
,FzlEfl xaCd Eqgii `le ,`Ed 'd xaC§©§Ÿ§©£©¨¨§¨
,f`n Ll ciB`e" Fxn`A `iaPd oiprM§¦§©©¨¦§¨§¨©¦§¥¨
xn`Y oR ,LiYrnWd `FaY mxhA§¤¤¨¦§©§¦¤Ÿ©

,"mUr iAvr(d ,gn ediryi).ci dxez ¨§¦¨¨
(ci)ïc eãáòé øLà éBbä úà íâå§©¤©£¤©£Ÿ¨

.éëðàmrWx lr LipA z` oic`W FnkE ¨Ÿ¦§¤¨¦¤¨¤©¦§¨
iFBd FzF` oic` ok FnM ,zEcare iEPrA§¦§©§§¥¨¦©

.mdA cArYWIWci dxez ¤¦§©§¥¨¤



jlÎjlק zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑",מלכּיֹות ארּבע לרּבֹות וגם", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ

יׂשראל  את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ‡ÈÎ.ׁשאף Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ
מּכֹות  ÏB„b.ּבעׂשר LÎ¯a∑,ּגדֹול ּכמֹוּבממֹון ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ

יב)ׁשּנאמר: מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑ ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆
אליו? ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאביו

ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»

עׂשו  יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשרֹו
קדם  ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתרּבּות

מרד  ּבּיֹום ּובֹו .עׂשו זמּנֹו, ְֵַַַָָ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

יעקב "לתת היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב Ï‡.היה חצרֹון, Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
È¯BÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מאּמה נפרע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר סאתּה, כז)ׁשּתתמּלא ּבׁשּלחּה(ישעיה "ּבסאּסאה : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריבּנה  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי לּמה (טו, לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּכנען  ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזּכר
לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻּכּלּה,

מפרׁש רׁש"י זמן זמן זמן זמן ּדהּנה אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ,להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָ
רק  נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשל  עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹון
על  נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ האּמֹות. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאר
על  מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי

יהֹוׁשע. ְְֵַֻידי

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו הם (בראשית "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם", יג)מריקים ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא  מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
"ויהי  ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת,

היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נקבה  לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסֹודּה

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה", לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה "הּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה כט)ּדבר עם (לקמן "ּבאה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב)הּצאן", ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל אמירתֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

עׂשּויה  היא tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)ּכאּלּו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא ּגדֹול,לפי קֹוראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

הּיֹוצאים  נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַָָָָֻאףֿעלּֿפי

ׁשּנאמר: ב)מעדן, ּפרת",(לעיל הּוא הרביעי "והּנהר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לּׁשחור  הּדבק ,מל - מל עבד הדיֹוט: ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמׁשל

ל .ויׁשּתחוּו ְְְֲִַ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»



קי jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומֹואב  אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם
להיֹות  עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה מׁשלֹוח (ישעיה ּומֹואב "אדֹום ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשמעּתם  עּמֹון ּובני ."ידם ְְְִֵַַָָָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה, ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים לֹו ׁשאין מי על לּמד «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הרּוס  אּלא ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכּות ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר) לרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּההּקדׁש ֶֶַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ׁשּזכית לקחּתּה אׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה' קדֹוׁש ּבגּוף ÌÈL.(ב"ר)לּדבק ¯NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה לאּׁשה הּקבּוע ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמֹועד

ליּׂשא  חּיב סד)אחרת לבעלּה, ‡·¯Ì.(יבמות ˙·LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי יב)הּמנין, לגֹוי (לעיל ואעׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ ׁשיבא עד .ּגדֹול" ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

epxetq

æè(a).úãlî 'ä éðøöò äpälr s` ¦¥£¨©¦¦¤¤©©
Fxn`M ,rxf Ll zzl xn`W iR¦¤¨©¨¥§¤©§¨§

"z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl",ai lirl) §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

(frxGd FzF` Ll didIW xn` `l ,Ÿ¨©¤¦§¤§©¤©
.iPOn¦¤¦

.äpnî äðaà éìeàKxId z`pw ilE` ©¦¨¤¦¤¨©¦§©©¨¥

biVdl wGgzie ,eizFNrtl gMd xxFrY§¥©Ÿ©¦§ª¨§¦§©¥§©¦
.rxf¤©

.éøN ìB÷ìDYrC didIW Faal dhp §¨¨¨¨§¨¤¦§¤©§¨



jlÎjlקב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה. «»…∆»»«««ִִִָָ

‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ
צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה מראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכגּלּויּה,

נתעּברּתי  ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ראׁשֹונה  .(ב"ר)מּביאה ִִִָָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי מּטילה חמס אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכׁשהתּפּללּת טו)הענׁש, (לעיל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא  התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי
נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעלי
ׁשֹומע  ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעּמ

ÈÈa.(ב"ר)וׁשֹותק ּבזיֹוני 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈ·e∑ קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא "ּבינ" ּכל ≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוביני לנקבה)ּביּה נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ּבעּבּורּה, הרע עין ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻׁשל
לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ"ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹ

הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד אּלא .ׁשּתהר? ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

epxetq

bPrzdl `l ,dixaC lAw Kkitl ,iYn £̀¦¦§¦¨¦¥§¨¤¨Ÿ§¦§©¥
.dX`d lBWnAb dxez §¦§©¨¦¨

(d)éìò éñîç.EDA xrbl Ll didW £¨¦¨¤¤¨¨§¦§Ÿ¨
`ipRn izF` dNwnE LYW` `idW ixg ©£¥¤¦¦§§§¦¨¦¦§¥

.LOn dxArzdWe dxez ¤¦§©§¨¦§
(e).Cãéa CúçôLzxxgWn Dpi`W ¦§¨¥§¨¥¤¥¨§ª§¤¤

.KOn¦¥
.éøN äpòzå`idW xiMYW icM ©§©¤¨¨©§¥¤©¦¤¦

,DYxaB z` cFr dGaY `le zcArWn§ª§¤¤§Ÿ§©¤¤§¦§¨
,l`xUi dGan lkl dxwi oMW zF`l§¤¥¦§¤§¨§©¥¦§¨¥
lM Kilbx zFRM lr EegYWde" Fxn`M§¨§§¦§©£©©©§©¦¨

"Kiv`pn(ci ,q ediryi).f dxez §©£¨¦

(f).'ä Càìî dàöîiåDzF` `vn ©¦§¨¨©§©¨¨¨
d`xp okaE .midl` zF`xnl zpkEn¤¤§©§¡Ÿ¦§¥¦§¨

Dl̈
.íénä ïéò ìòx`AW FnM ,zlNRzn ©¥©©¦¦§©¤¤§¤¥¥

"Kipr l` 'd rnW iM" Fxn`A(`i weqt). §¨§¦¨©¤¨§¥
.ïéòä ìòipW WIWkE .KxCd m` lr ©¨©¦©¥©¤¤§¤¥§¥

zlgzd mFwnE ,"mipir" E`xTi mikxC§¨¦¦¨§¥©¦§©§¨©
"mipir gzR" `xTi mikxC ipXdoldl) ©§¥§¨¦¦¨¥¤©¥©¦

(ci ,glEpizFAx lv` `xwPd `Ede ,§©¦§¨¥¤©¥
'mikxC zWxR' dkxal mpFxkf(my i"yx). ¦§¨¦§¨¨¨¨©§¨¦

.øeL CøãamBxYW FnM ,xbg `Ed §¤¤¨¨§¤¦§¥
ux` lEabA xir `ide .qFlwpE`§§§¦¦¦§¤¤

Exn`W FnM ,Fl dvEg F` l`xUi¦§¨¥¨§¤¨§
oiHbA dkxal mpFxkf(` ,a)iM ricFd . ¦§¨¦§¨¨§¦¦¦©¦

ux`n f` z`vl DYrcA did̈¨§©§¨¨¥¨¥¤¤
.l`xUig dxez ¦§¨¥

(g).éëìú äðàå úàá äfî éà:xnFlM ¥¦¤¨§¨¨¥¥¦§©
iM ,Yrqp mFwn dfi`n i`xE ihiAd©¦¦§¦¥¥¤¨¨©©§¦
,miwiCv ziaaE WFcw mFwnA ziid̈¦§¨¨§¥©¦¦
mFwn l` ux`l dvEgA zklFd KPde§¦¥¤¤§¨¨¤¤¤¨

.rWx iWp`e `nḧ¥§©§¥¤©
.úçøa éëðàmFwn l` zklFd ipi` ¨Ÿ¦Ÿ©©¥¦¤¤¤¨

icM iz`vi `N` ,iY`n oEkn§ª¨¥¦¦¤¨¨¨¦§¥
.gxalh dxez ¦§Ÿ©



קג jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי "הּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדאׁשת Ôa.הרה" z„ÏÈÂ∑ ודֹומה וילדּת, ּכמֹו ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון Â˜¯‡˙."יׁשבּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, צּוּוי ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות אֹוהב ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומתּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
עלּובין  ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשם

ׁשּום ( ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו רֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחר
רגילה  ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה
- אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלראֹותם,

-ו  זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  .ולא ְְָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

epxetq

(h).épòúäåKxC lr ,cizrl zFxFdl §¦§©¦§§¨¦©¤¤
"xFIe `xi"(fi ,bi a mikln)cQi ok iM , §¥©¦¥¦©

KlOd(g ,` xzq` it lr).i dxez ©¤¤
(ai).íãà àøtxFng `Ed "`xR" ¤¤¨¨¤¤£

cSn FBfnA xFng didIW xn` .xAd©¨¨©¤¦§¤£§¦§¦©
mixvOd lr Fxn`M ,zixvOd m`d̈¥©¦§¦§¨§©©¦§¦

"mxUA mixFng xUA xW`",bk l`wfgi) £¤§©£¦§¨¨
(kokFW FzFidA ,xAd xFng didIWe ,§¤¦§¤£©¨¦§¥

"xAcOA aWIe lCbIe" Fxn`M ,xAcOA©¦§¨§¨§©¦§¨©¥¤©¦§¨
(k ,`k oldl),eia` cSn "mc`" didIWe .§¤¦§¤¨¨¦©¨¦

dUrW dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¤¨¨
daEWY l`rnWi(a ,fh `xza `aa).bi dxez ¦§¨¥§¨

(bi).'ä íL àø÷zåmW z`ixw dPd ©¦§¨¥¦¥§¦©¥
lW FgaW DA xW` ,dNtYd `id 'd¦©§¦¨£¤¨¦§¤
lNRzOd zaWgnA `Ed KExA WFcTd©¨¨§©§¤¤©¦§©¥
:dkxal mpFxkf mxn`M ,eixacA F`¦§¨¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨
WFcTd lW FgaW mc` xCqi mlFrl§¨§©¥¨¨¦§¤©¨

lNRzi KM xg`e `Ed KExA(` ,al zekxa), ¨§©©¨¦§©¥
,KxAzi l`l lNRzOd oEki dfA iM¦¨¤§©¥©¦§©¥¨¥¦§¨©

"cinz iCbpl 'd iziEW" oiprM,fh mildz) §¦§©¦¦¦§¤§¦¨¦

(g"'d LnW iz`xw" oke ,(dp ,b dki`)oke , §¥¨¨¦¦§§¥
"FnW i`xwA l`EnWE"(e ,hv mildz)oke , §¥§Ÿ§¥§§¥

"`xw` 'd mW iM"(b ,al mixac)m` xn` . ¦¥¤§¨¨©¦
gaW dxCq dlNRzd xW`MW ,oM¥¤©£¤¦§©§¨¦§¨¤©

Dxn`A ,dil` xACW KxAzi l`d̈¥¦§¨©¤¦¥¥¤¨§¨§¨
.éàø ìà äzàlW l` dY`lkA dI`x ©¨¥¢¦©¨¥¤§¦¨§¨

,calA mdxa` lW FziaA `l ,mFwn̈Ÿ§¥¤©§¨¨¦§©
mixrXd lM :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨©§¨¦

.d`pFd ixrXn uEg Elrppci dxez ¦§£¦©£¥¨¨



jlÎjlקד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש רּוח יׁשמעאל ׁשרתה .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלכל
:ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטרֹון.

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי. ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי ּולפי זה ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזה  ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹו:
מּום  ּבעל אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
חסר  אּתה עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלפני.
אֹוסיף  הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹה'
ּכמנין  רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַל

איברי. ֵֶָ
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(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
נּצבת  הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,
ּכן ( מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

הּנה  ּכי ּגֹוים. המֹון לאב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
וׁשֹולט  ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים המֹון אב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָענין
החסד  המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם.
לכן  העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
ּכׁשּנּמֹול  ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאברם,
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
היה  ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון אב ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ְְֲִִֵֵֵֶַָּבבחינת
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ,יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
יֹורדים  היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבהּמאמר,
לא  זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנׁשמֹות

ּבאּמֹות  ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני הּגרּות ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ּׁשּנעׂשה  אברהם מילת אחרי מה־ּׁשאין־ּכן כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר
רצֹון  להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה
הרּבה  מֹוצאים ּׁשאין מה ּבהּמאמר מבאר ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּגּיר.
אף  ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּגרים
אברהם  ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
ּגרים  הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא
מה־ּׁשאין־ּכן  זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּיׁשמעאל
אף  ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשו
אחר  נֹולד ּכי ּגרים, ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנפרדה

יצחק. ּכל ולא ּביצחק ְְְְִִַָָָָֹזרע,

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑,ׁשמֹו ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻׂשרי

יב)ׁשּנאמר: יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

לעבֹודת  ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבאּור
ָָָהאדם:

ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידּוע
ּכל  אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכים
ענין  על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
וכן  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּלה,
ּכ ּכדי ועד דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה - לנׁשים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּכדאיתא  המּולים", ּבין מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁשב

מּתר  לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּמׁשנה
יׂשראל  ּבערלי אסּור למּולים, נהנה ׁשאיני . . יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבערלי
מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכּו'",
חנּכה  הּתֹורה' 'אֹור (ראה "מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמּפני

א). שיב,
הענין  ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומּזה
אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד"אב
להביא  - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכחֹות

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

epxetq

(b).åéðt ìò íøáà ìtiåeilr lAwl ©¦Ÿ©§¨©¨¨§©¥¨¨
zixAd lr KxAzi l`l zFcFdlE§¨¥¦§¨©©©§¦

.xn`Wc dxez ¤¨©
(c).Czà éúéøá äpä éðàippd ip` £¦¦¥§¦¦¦¨£¦¦§¦

miwdl iYxn`X dn dYr dUFr¤©¨©¤¨©§¦§¨¦

.zixAdd dxez ©§¦
(d).íäøáà EîL äéäå.eWkrn §¨¨¦§©§¨¨¥©§¨

ézúð íéBb ïBîä áà ék.Edf oipr iM ¦©£¦§©¦¦¦§©¤
a`l LiYzp" xaMW ,mFId ligzn mXd©¥©§¦©¤§¨§©¦§©

,jkitlE ,"miFB oFnd£¦§¦¨

"íøáà EîL ãBò àøwé àì"llM Ÿ¦¨¥¦§©§¨§¨
iM ,"l`xUi" mXA did ok `le .mlFrl§¨§Ÿ¥¨¨©¥¦§¨¥¦
did "l`xUi" mW oipr xTr mpn`̈§¨¦©¦§©¥¦§¨¥¨¨
x`AzIW FnM ,`Fal cizrl§¨¦¨¤¦§¨¥

.FnFwnAe dxez ¦§



jlÎjlקו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
[ּבדגמת  ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻּכלֹומר:
ׁשהּוא  לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלתֹו
ׁשּנמצאים  אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמקֹומֹו"],
מּמּצב  ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
"אב  מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ׁשל ּומּמּצבם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹום

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם",
מּכיון  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָוּכאמּור
- רק היא ועבֹודתֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמקּבל

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות

ּבעניני  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוענין
ד"הּבאים  הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

יׂשרא  ּופרח יציץ יעקב וגּלּוי,יׁשרׁש ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עד  ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּובאפן
לענין  "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש העֹולם, ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָסֹוף
את  ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה"עֹולם",
הּגאּלה  להתּגלּות ּומּיד ּתכף וזֹוכים וההסּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעלם
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn 'g ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי - ּבחּוצהֿלארץ .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ אני' ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְֲִִִִַָָ
היא  ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה

לכם  הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירתּה?
."וגֹו' ְ

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

epxetq

(f)Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì¦§§¥Ÿ¦§©§£
éøçà.EgiliYlA mkilr inW c ©£¤§©¥§¦£¥¤¦§¦

lM lr cgizn `EdW FnM ,irvn ¤̀§¨¦§¤¦§©¥©¨
dUri xW` lM iM" Fxn`M ,miIgvPd©¦§¦¦§¨§¦¨£¤©£¤

"mlFrl didi `Ed ,midl`d(ci ,b zldw), ¨¡Ÿ¦¦§¤§¨
md xW`A ,micqtPd mpn` iM¦¨§¨©¦§¨¦©£¤¥
.irvn` iYlA FzNrR mpi` ,micqtp¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦¤§¨¦

zixAd znwdAW ,oM m` xn`̈©¦¥¤©£¨©©§¦
miIgvp Frxfe `Ed didi FzxinWE§¦¨¦§¤§©§¦§¦¦

.eiptl 'Wi`A'g dxez §¦§¨¨
(g),íìBò úfçàìmdl iziide ©£ª©¨§¨¦¦¨¤

,DA ipFvx zFUrl ElkEYW ,midl`l¥Ÿ¦¤§©£§¦¨
xEarA ..miFB zFvx` mdl oYIe" oiprM§¦§©©¦¥¨¤©§¦©£

"eiTg ExnWi(dn cn ,dw mildz)dfaE . ¦§§ª¨¨¤

miigvp EidYW ,midl`l mkl did ¤̀§¤¨¤¥Ÿ¦¤¦§¦§¦¦
.'Wi`A'h dxez §¦

(h).øîLú éúéøa úà äzàåFnkE §©¨¤§¦¦¦§Ÿ§
"KY` izixa dPd ip`"W(c weqt)dY` , ¤£¦¦¥§¦¦¦¨©¨

mEwi `l ok `l m`W ,izixA xnW§Ÿ§¦¦¤¦Ÿ¥Ÿ¨
.zixAdi dxez ©§¦



קז jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ÔÈ·e.אֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê∑אחרי להּולד ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ

ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו להּמֹול, ְְְְֲִֵֶַָּכמֹו
.לעׂשֹות  ֲַ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָהּנֹופל

יּפעל, לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ"ּונמלּתם"
יאכל יעׂשה, אינו)ּכמֹו: ישן .(ברש"י ְֵֵֵֶָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא כּו'(מג, הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּמילה  ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו

ּבידי  היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכאֹורה
וּדאי  ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻּדוד,
ּכתֹוצאה  יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ולּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמחֹו
ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמהּנחת

ּגם  עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי  ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ּתפּלין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּבהּנחת
ואין  הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנחת

מה־  מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין מצות מקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאין־ּכן
אּלא  הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּדהּנה

מהּול" "להיֹות סוף ּגם חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְִַָ
המציצה) מצּוה קונטרס האדם חּיי מימי רגע ּדכל "להיֹות , הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמיני  ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמהּול".
הּוא  הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון מּכל־מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּולדּתֹו,

חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּול,
ּבמצות  רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
ימי  מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה,
ולא  ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי הּוא, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹחּייו

ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ְְְְִִִֵֶַַָּכמצות
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zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּקדֹוׁשה  זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּוב

מילה" ּבמצות כּו' ד היא סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְִִִַָ
ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק זהר (וראה

ּפרק למקרא) ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְֵֵֶֶֶַַַָ
'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ּבנים, ְְְְִִִֵָָָָָָגידּול

ה). סעיף רסג סימן ְִִֵֶָָיֹורה־דעה

"מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכאֹורה
ּכּלּה" הּתֹורה ּכל ב)אֹותֹו ל, קדֹוׁשה,(נדה נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ

נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה יתאים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי
הּמילה? ּברית ּבעת היא ְְְִִִֵַַָָֻהּקדּׁשה

ּבברית  מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויׁש
מצוה  הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה

וחּבּור" "צותא ג)מּלׁשֹון מה, בחוקותי תורה, לחּבר (לקוטי ענינן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

epxetq

(`i).úéøa úBàì.FCarA oFc`d mzFgM FzFidA ,eikxcA zkll icinY oFxMfai dxez §§¦¦¨§¦¦¨¤¤¦§¨¨¦§§©¨¨§©§



jlÎjlקח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
האדם  ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת
נּכר  אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמקּים

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּגּוף ּבּבׂשר ּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ַָהּיד.

ׁשּנּוי  נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגלּוי

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר נּכר ְְְִִִַַַַָָהּמצוה
א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשל  הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻּכניסת
הּוא  ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם הּקדֹוׁשה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעת

ְָקדֹוׁשה.
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d"ATd iciÎlr xvFPW xWw - dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ח' ּבן ּכׁשהּוא  ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
למּול  טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימים,
את  מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָֻאֹותֹו

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו ְְְִִִֶַַָָָעצמֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינּה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם יג)ּבין ּבריתי (יז, "והיתה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

עֹולם". לברית ְְְִִִֶַָּבבׂשרכם
ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקׁשר

.יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי־אפׁשר
הּנכנס  אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ְִִּבברית.
הּקׁשר  אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוהּברית
נֹוצר  ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ּבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהּוא
עד  לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד אּלא ּדעת, לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ ולא עליו ּכפל ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

לאחד (לאחר ּבמּסכת )ס"א ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, ׁשמנה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף ַָ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ׁשהּוא ¯L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

אין  אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: לכלל ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמׁשּיּגיע

ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ÎÂ¯˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

epxetq

(bi).íëøNáaxai`l iEPM `Ed 'xUA' ¦§©§¤¨¨¦§¥¨
ilcB" FnM ,WcTd oFWlA lBWOd©¦§¨¦§©Ÿ¤§¦§¥

"xUa(ek ,fh l`wfgi)F`" ,"FxUAn af" , ¨¨¨¦§¨

"FaFGn FxUA miYgd(b a ,eh `xwie), ¤§¦§¨¦
dfA zixAd zF` zFidA iM ,dfe .mzlEfe§¨¨§¤¦¦§©§¦§¤
lr dxFi oiOA zEIgvp aAqnd xai`d̈¥¨©§©¥¦§¦©¦¤©

xai` zFidae ,zixAA oEknd zEIgvPd©¦§¦©§ª¨©§¦¦§¥©
lr FA xW` zF`d dxFi dclFYd©¨¨¤¨£¤©

.mipAd lr zixAd KWndci dxez ¤§¥©§¦©©¨¦
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(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא זרה ּומה ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר:לנערּותּה, עדנה"(לקמן לי ."היתה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎ¯·e∑ מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ּבהנקת ≈«¿ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

מן  אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ואֹומרים: ְְְְְִִֵֵַַַָָָהּׁשּוק,
ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻעּמּה,

ׁשּנאמר: כא)הּוא 'ּבראׁשית (לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמקצת  רמזֹו .רּבה' ְְְִַָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑ ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָאּונקלֹוס
האמינה  לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמדּת
ׂשרה  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה,

אברהם  על הקּפיד ׁשהן ∑‰Ô·l.ולא ּתמיהֹות יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ
ּכמֹו: ב)קּימֹות, א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְְֲִִִֵַָֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; ּבלּבֹו:"הרֹואה אמר וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה לאחר זה חסד ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנעׂשה
לי'? L‰.עֹוׂשה ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
הּׁשנים  נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, ת"ק ּבני ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמֹולידין

ּכח  ּתׁשּות ּובא מעׂשרה ּבּכבר, ּולמד וצא עֹולם, ְְְֲֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבני  ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּדֹורֹות

ע' ּובני .ס' ְֵ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד)אׁשמים ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

ימים  וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָׁשם
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ּבריתי"(ׁשּנּמֹול "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: "ואתּֿבריתי )ּתלמּוד . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים
למד  מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּבטן.
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקלֿוחמר
יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאתֹו

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי ‡˙Œ.וקלֿוחמר ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙È¯a∑ יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

epxetq

(fh),äézëøáedcilaE oFixdA ¥©§¦¨§¥¨§¥¨
zllw Ktd ,xrvA `NW oAd lECbaE§¦©¥¤Ÿ§©©¥¤¦§©

"mipa iclY mvrA" Fxn`A dEglirl) ©¨§¨§§¤¤¥§¦¨¦
(fh ,blCbzE cilFY xdY dxVW xn`e .§¨©¤¨¨©©¦§©¥

xW`" mxn`M ,xrvA `NW DpA z ¤̀§¨¤Ÿ§©©§¨§¨£¤

"mdxa` z` dcR(ak ,hk ediryi): ¨¨¤©§¨¨
mipA lECB xrSn F`cRW,hi oixcdpq) ¤§¨¦©©¦¨¦

(a.fi dxez

(fi).ãìeé äðL äàî ïáläiR lr s` ©§¤¥¨¨¨¦¨¥©©¦
ini ixg` dX`d xArzYW xWt`W¤¤§¨¤¦§©¥¨¦¨©£¥§¥

mc` aMWnA Dl dxwi df ,DzExgA©£¨¤¦§¤¨§¦§©¨¨
.owf mc` aMWnA `l la` ,xEgÄ£¨Ÿ§¦§©¨¨¨¥

.ãìz íéòLz úáämEW aMWnA £©¦§¦¥¥§¦§©
.xEgA ENt` ,mc`gi dxez ¨¨£¦¨



jlÎjlקי zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו ראינּוהּו,וׁשּלא 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מקֹום' ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו ∑ÏÓiÂ.לא ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
וּיפעל  .לׁשֹון ְְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, ."ּבהּבראם"(לעיל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכרֹות  ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה זקן. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑:נאמר לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את",

עלֿי  ילד,נתמע ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבֹו נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻהזקק
רבה)"את" .(בראשית ֵ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ויׁשמעאל ׁשּמלאּו אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
.ּבנֹו ְ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

epxetq

(ak).íäøáà ìòî íéäìà ìòiå"'d iptNn oiw `vIe" Ktdde(fh ,c lirl).bk dxez ©©©¡Ÿ¦¥©©§¨¨§©¥¤©¥¥©¦¦¦§¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּורים רים רים רים (יז, ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
אברהםאברהםאברהםאברהם פכ"ט)ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל אליעזר דרבי מילה (פרקי הרי וקׁשה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ואברהם  טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינּו
מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה אּלא ּדמּכיון (תוד"ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה ראש ּבזמּנּה.- מילה זֹו הרי ,ְֲִִֵַָָ
סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מרחשון, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 שלמא רבא להאי גברא רבא, הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ 

 יושב על מדין, מנהל עדתו במישרים, איש חי רב פעלים,

 מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, בנש"ק, וכו' וכו' כבוד

 הדרת גאונו מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא רב ראשי

דק"ק ארפוד ואגפי' יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ו' לירח האיתנים שנה תשוב"ה, והנה ברך לקחתי וברך לו אשיבנה, 

בגשמיות  ומתוקה  טובה  לשנה  בי',  דכולא  ענינא  השנה,  לראש  לכהדר"ג  שכתבתי  ברכותי  ואכפול 

וברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

מה שכותב כת"ר ששיגר לי מכתב מבשר טוב שנתמנה לראב"ד בעיר ארפוד ואגפי', הנה כנראה 

להצלחה  ברכתי  שליט"א  לכהדר"ג  ואאחל  הוא,  זמנה  עת  בכל  ברכה  אבל  הנ"ל.  מכתב  הגיעני  לא 

מופלגה במקומו החדש לכהן פאר בתור מרא דאתרא, וכידוע פירוש כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא 

והשו"ע, שהענין כפשוטו מרא מלשון אדנות ובעלות, שהמרא דאתרא הוא האדון והבעלים בעיר ולא 

רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

ת"ח ת"ח בעד תשורתו היקרה תמונת פני אביו זקנו הרה"ג והרה"ח המקובל ראש ומנהיג 

עדות בישראל על מבועי היראה ופנימיות התורה מוהר"ר יעקב זצ"ל אביחצירא.

ואחרון אחרון חביב, היא בשורתו הטובה העולה על כולנה שביום כ"ד לחודש אלול נולד לו בן 

זכר ונקרא שמו בישראל דוד חי לאורך ימים ושנים טובות, והנני בזה להביע ברכותי שיגדלוהו ביחד 

עם זוג' הרבנית תחי' ואת אחיו שליט"א לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת באמת, 

ובימיו נזכה לגאולה השלימה על ידי דוד משיח צדקנו דוד מלך ישראל חי וקיים, אמן.

בברכה

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע ספרי קודש הקדשים אדה"ז זי"ע מן הנ]מ[צא תח"י: תורה 

אור, לקוטי תורה, ושולחן-ערוך. ובטח יאשר קבלתם.



קיב

יום ראשון - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' מרחשון
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' מרחשון
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' מרחשון
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' מרחשון
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

לשבוע פרשת לך־לך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
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àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ
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מרחשון  ג' שני יום
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,"äLaìúð" øîBì äöøå§¨¨©¦§©§¨
"dzxy" `l -
ly oipr dzernyny
`l` ,dpiky ielib

,"dyalzp"eðéäå§©§
.úeìb úðéçáa`le - ¦§¦©¨

.ielibeäæåaezky dn - §¤
:myàeä íà èøôáe"¦§¨¦
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ב.1. קכד, ג.2.זח"ג יב, י.3.דניאל יב, יב.4.שם לב, ב.5.האזינו יג, זכרי'
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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dxrnd xrv ly df avna
zlekil dkef iziid `l
lk `iyew lk lr zeprl
,oky ;mivexiz daxd jk
dxrnd xrv zekfa wx
cenila ef zepeilrl dkf
miletltl ,dxezd

,mivexizle zeiyewleíâå)§©
Eçøk ìò ,úîàaon - ¤¡¤©¨§£

y ,xnel ixd gxkddøwò¦©
äéä äøòna íäé÷ñò¦§¥¤©§¨¨¨¨
ø"ú ,úBéðLnä úøBz©©¦§¨

éøãñ,zeipyn -äéäL ¦§¥¤¨¨
íäéîéa22eðaø ãò ¦¥¤©©¥
,LBãwäxciqy - ©¨

mixcq ze`n yy mlv` did df iptl j` mixcq dyya zeipynd
,zeipyna'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§

.(íéîòt 'á ãçà øác øîà àì éàcåa ék ,íéLãçixd - ¢¨¦¦§©©Ÿ¨©¨¨¤¨§¨¦
eidy miaxd zeipynd ixcqa onfd lk miweqr eid i`ceay

,mdiptlì"æ eðéúBaø eøîà íb23,Lã÷nä úéa áøçL íBiî" : ©¨§©¥©¦¤¨©¥©¦§¨
."ãáìa äëìä ìL úBnà 'ã àlà àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà¥§©¨¨¤¨©¤£¨¨¦§©
,cvik ,ycwnd zia mewna od dkld ly zen`d rax`y -
dpey`x dtwyda xazqnl m`zda ,xnel mileki ,`eti`
'eke xzide xeqi` zeklda cenildy ,xen`d "`pnidn `irx"dn

"rxe aeh zrcd ur" ly oipr `ed24?
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íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
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תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה ˘ËÈÏ"‡:18.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ‰Ú¯˙19."שבק

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, שער 20.זח"א
ובכ"מ. ואתחנן. פ' ב.21.המצוות לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה ‰Á¯Îעל

יכולים  היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
מהדרת  מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים
כמה  במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון
לוקח  זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו  שלא בשעה חדשים,

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם  רב, ÂÈ˙¯זמן „ÂÚÂ שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, באווראנט ‰¯·È:הזוהר האט דאדה"ז י"ל הנ"ל "להשאלה

זו -ÓˆÚ‰באגה"ק ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .'· ˜¯Â"מהדורות"
- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז  רצופות. שנים עשר היינו פעמים -Í¯Ú· ‡Ï˘ ראשונים - דרשב"י לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, Â‡Ó˙(עירובין ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' להנ"ל Î"„סדרי [להעיר וכו' פירוקי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' והתיקונים"מקו"א הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל ÎÊ‰(כדלעיל). Ê"ÈÚ˘."'כו לזה



קיט oeygxn 'd iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' רביעי יום
,bnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -
,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
,cg` meia didi xeaird onfy `id dpeekdy l"fix`d yxtn
l"fix`dy itk ,miycg dryz `ed xeaird onf dzry mewna
lr) "q"yd ihewl"a xne`
`aen ,(a ,l zay
mildzl "mi`elin"a
,'k wxt lr "wcv gnv"dl
Îxeaic xn`n seqae
ixe`ia) "`zpb" ligznd
wlg "wcv gnv"dl xdefd
.(jli`e fkzz cenr 'a
i"yx yxtny itk df oi`e
dxd" weqtd zaya
epnn) "eicgi zcleie
z` `xnbd d`ian
mei eze`ay ,(di`xd
- ycg clia xarzzy
iyecg" my xne`y itke ,mcew xeairn cli clz mei eze`a
eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y "`"yxdn zecb`
cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg` meia eidi cli
oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia dcilend zlebpxz
`l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd

ni cg`e mixyr mixaer dviad zcill oeixdd oiaenk ,mi
i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa zxne` `xnbdy
dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy ixg`y
jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr ,dznlydl
ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zaya `xnbd yexit

eze`meia md clecg`lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .
zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl xkfpd) mildz
dy`y mei eze`ay ,leand iptl did jky ,(e"l dyxt
dfy ,o`k siqen owfd epaxy dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd

d`ia (ici lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didizg`dn lr .
`idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy

":iaxd azk - cg` oaxw d`ianwizrnd mby izi`x dzr !?
.(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l
ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle

."(b"`cgdzekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd -
oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yimeik mb`wec e`le)

"zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa
d`ia on -zg`cli clzcg`clie ,cg` meiaipyipy meia

dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke
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ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח 26."ולא שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‰Ú¯˙30.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."לידה אז שתהי' "ראי'



oeygxnקכ 'e iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

חמישי מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

dnke dnk exar dipyl zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil
miycg dyly ly dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini
zexnl ,ipyd clid ly dcill cg` cli ly dcild oia exary
dfy siqen owfd epaxy dna .zg` d`ian eid zecild izyy

d`ia on didizg`xne`)
uxezz e` ohwez (iaxd
leki df oi` ixdy dinzd

zeidllkaixg` oky ,mei
dcilzg`ixd mi`a

ly miax minixeqi`
oi` jkÎoia ixd ,d`ia
minid lka dcil mey
e` dray mdy dl`d
xzei minrt dxyr rax`
mday minid xy`n
j` ,zxzen d`ia
didi dfy mixne`yk

d`ianzg`d`iadn ixd
dzidydnka zecil dnke dnk okn xg`l eid xzidd onfa

`xnbdy dn) zlebpxza xacd jk ok`y itke ,mini dnke
oi` dxarzpy ixg`y zexnly ,(zlebpxzn dnbec d`ian
xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda) xkf zlawn zlebpxzd
mivia dnke dnk dcilen `id ok itÎlrÎs` ("`de" ligznd

.xkfd ly zg`d d`iad on mini dnke dnkaéøàäì ïéàåC §¥§©£¦
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîe èeLtä øáãa- ©¨¨©¨§ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde q"yd lkay
xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zekld

,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwydaéøôcC31- §¨¦
miywny?"àçéLîì àúëìä"xnel mikixv dn myl - ¦§§¨¦§¦¨

eiykrÎlry ixd - ?`eai giynyk wx zrbep didzy dkld
giynd onfa miptÎlkekxhvi,ef dkld zrclàa eäiìàå§¥¦¨¨
úB÷ôqä ìk èLôì32dLøãì eäiìà ãéúò Bæ äLøôe , ¦§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦¥¦¨§¨§¨

'eë33,ïáeî Bðéà ãBòå .:xen`d "`pnidn `irx"a -äî §¥¨©
àìc" :áeúkM¤¨§¨

ïeñðøtúé`ly - ¦§©§§
,eqpxtziíéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦

'eë õøàä énòîokly - ¥©¥¨¨¤
"rxe aeh zrcd ur"
'eke xzide xeqi` `edy
,l`xyi ipaa helyi `l
`l minkg icinlzy iptn
,ux`d inrn eqpxtzi
ïéìëàc "áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©§¨§¦

milke`y -àîè ìeñẗ¨¥
ìLå-ñç øeñàå,íB §¨©§¨

]34úéa ïîæa íâ àäã§¨©¦§©©¦
eéä àì éðLicinlz - ¥¦Ÿ¨

,minkgïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúîmilke`y -ìeñt ¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦¨
eéä íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå-ñç øeñà34úBãN íäì [ ¨©§¨¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨

,õøàä énòk íéîøëeinrl wwcfdl mikixv eid `le -ux`d §¨¦§©¥¨¨¤
,mzqpxtléëä elôàå,okÎitÎlrÎs`e -ãenìa ïé÷ñBò eéä ©£¦¨¦¨§¦§¦

úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà,mi`pzd ly - ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©
éðL úéa éîéa eéäL35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl` ¤¨¦¥©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦

wlgaedf,dxezc dlbp lyúBááøe íéôìàì36ãenìå ,- ©£¨¦§¨§¦
wlgøzñpädid ,dxezay -:'eë øzñäaixd - ©¦§¨§¤§¥

ux`d inrl wwcfdl mikixv minkg icinlz oi`y dcaerdy
dlilg mikixv `l dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl

.dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc 'àðîéäî-àéòø' ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
"`pnidn `irx"d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaencenile mipic
dxezdxzide xeqi` ly

ur" dlilg mi`xwp 'eke
`l` ,"rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
Îlre on mzeig milawnd
,`idy ,dbep ztilw ici
ur" `id ,dbep ztilw

oeyl ,oldl xiaqiy itk ,rxe aeh da axern ,"rxe aeh zrcd
:`ed "`pnidn `irx"døeqà eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦¦

,"'eë øzäåy rxe aeh ly urde -`ed,'eke xzide xeqi`àìå §¤¥§Ÿ
"øzäå øeqà úøBz" øîà,xzide xeqi` ipipr ly cenild - ¨©©¦§¤¥

øeqà úBëìä" Bà¦§¦
,"øzäåcenild ,ody - §¤¥

xeqi` ly zekldd e`
ur" dlilg md xzide

- "rxe aeh zrcdàlà¤¨
xne` "`pnidn `irx"d

,"xzide xeqi`"-äöBø¤
øeñàä øác óeâc øîBì©§¨¨¨¨

øznä øáãåy ,dl` mipica xaecn ezece` xacd mvr -xac §¨¨©ª¨
e xeq` dfxac,xzen df,òøå áBèc àðìéàî àeäur"n - ¥¦¨¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז  פ"ח עדיות א.33.ראה מה, ונוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה

היד. ספר בהקדמת



קכי oeygxn 'e iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"rxe aeh zrcd,dâð útì÷ àeäL,rxe aeh axern da -Bîk ¤§¦©Ÿ©§
'íéiç õò'a áeúkL37ì eäæå .,"øeñà" ïBL,xeyw oeyln - ¤¨§¥©¦§¤§¨

äìòîì úBìòì ìBëé Bðéàå åéìò äøBL ätìwäL,dyecwa - ¤©§¦¨¨¨¨§¥¨©£§©§¨
,øznä øáãk,dxzd oeyln -eðéäc"xzen" dlnd - §¨¨©ª¨§©§

dzernynøeL÷ BðéàL¤¥¨
,ätì÷a øeñàå`ly - §¨©§¦¨

,dlrnl zelrl lkei
éãé-ìò úBìòì ìëeéå§©©£©§¥

BìëBàä íãàäz` - ¨¨¨¨§
,xzend xacdäðeëa§©¨¨

,'äìdf xac lke`y - ©
cearl gek el didiy ick

,'d z`íúña íâå- §©¦§¨
mzq eze` lke` `edyk
zrya ,el didzy ilan
cearl ick dpeek ,dyrn

,'d z`ãáBòä íãà ìk̈¨¨¨¥
äìéëàä çëaL 'ä¤§Ÿ©¨£¦¨
ìltúîe ãîBì àéää©¦¥¦§©¥
äNòpL àöîðå ,'äì©§¦§¨¤©£¨
äøBzä úBiúBà¦©¨

ôzäå'äì äìBòä äl §©§¦¨¨¨©
ìëànäî øøápä çkî¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨

,àeääzeigd ,lk`y - ©
ztilwn `id lk`nay
,'dl dler `ide ,"dbep"

,ìça eäæåon f`y - §¤§Ÿ
dxezl wwcfdl gxkdd
zeigdy ick dlitze

,'dl dlrz lk`n eze`ayútì÷ì äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨¦§¦©
,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâðf` `idy - Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨

zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra38,ìëàì äåöî ïëì̈¥¦§¨¤¡Ÿ
úaLa íéâeðòz ìk-dnvr dlik`d`l ,devn `id zaya ¨©£¦§©¨

,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekay dn wxa úBaøäìe§©§§
zlik` -å øNáziizya -ìçaL óà ,ïééytgn `edyk - ¨¨§©¦©¤§Ÿ

,oii zezyle xya lek`l,"àáBñå ììBæ" àø÷ð,zaya eli`e - ¦§¨¥§¥
xen`d lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk
zlekid ea yie dtilwa xeyw epi`y "xzid" ly xaca `ed
xtq ly oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl

."`ipz"døeqà øáãa ïk-ïéàM-äî,eze` lek`l xeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
úBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìíb ìça àìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ§Ÿ©

,àeää çka ãîBìå ìltúnLkleki epi` xeqi` xac ,xnelk - §¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrlìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©

Lôð çewôì,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥
,äøäèå äàîèd `l -mixacxzen `nhe xeq` mdy mnvr ª§¨§¨¢¨

`l` ,"rxe aeh miigd ur" mdy ,zekldd zepc mzece` ,xedhe
,dl` mixac zece` micnely dxezd zekldúBéðLnä íäL¤¥©¦§¨

àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨
,íé÷ñBôemiwqetd - §¦

,dyrnl dkldíéøàáîä©§¨£¦
íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤

,zeziixade dpynd
ïä ïä ,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤¥¥

éôebxwir -äøBz ¥¨
àéäL ,ät-ìòaLdxez - ¤§©¤¤¦

`id dtÎlrayúøéôñ§¦©
,úeìéöàc úeëìî©§©£¦

àúéàãk`aenk -øäfa ¦§¦¨©Ÿ©
ïéà úBîB÷îa LBãwä©¨¦§¥
:'íéðewz' Léøáe ,øtñî¦§¨§¥¦¦

"xdef ipewiz" zligza -40

:aezkúeëìî"`id - ©§
zpiga-ìòaL äøBzå ,ät¤§¨¤§©

,"dì ïðéø÷ ätep` - ¤¨¦¨¨
,dl mi`xewúeìéöàáe©£¦

eäéà,seqÎoi` xe` ,`ed - ¦
éäBîøâezecnde milkd - §¨¦

,("idenxb" mi`xwpd) ely
ïBäa ãç41,xac md - ©§

,mda cg`øBàL eðéäc§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úeìéöàa ãçéúî¦§©¥©£¦
Bøeaãa íéLaìîä Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤§§¨§¨©§ª¨¦§¦

:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pLjiiy `l myy ixd ,cg` xac - ¤¦§¨©§©Ÿ¤¨
ly cegid zilkz df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel
zeziixad ,zeipyndn dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl`
ly cegid ote`a od ,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde
ly oiprd mdilr melyeÎqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln"
cvn xacd jk ,oldl xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur"
cvne ,"zeliv`"a `idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr

mvr,"zeliv`c zekln" zpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
zekldd wx `ly ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j`
odilr zeidl leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly
d`a `idy itk "zeliv`c zekln" mb m`Îik ,xzqde mlrd
cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb `l` - zeyalzda
xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia
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ùã÷ä úøâà
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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ב'.37. פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס התניא").39.לשם בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו").40.ראה פתח - (בהקדמה א יז,

ס"כ.41. ריש לעיל ראה



oeygxnקכב 'gÎ'f w"yÎiyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שישי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

ïåùçøî'ç-'æ÷"ù-éùéùíåé

מרחשון  ח' קודש שבת יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨
,úeìéöàc úeëìî dad`a "zeliv`c zekln"y itk - ¨©§©£¦
zekln"a zeyalzda
oipr `ed my - "dxivic
mleray zeipynd

,"dxivi"dúeëìîe©§
"äçôL" àø÷ð äøéöéc¦¦¨¦§¨¦§¨
dl`l dlthe zynynd -

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîxac - ©§©£¦

owfd epaxy dn uxzn df
,inlyexidn lirl `iad
zkqn ly oey`x wxt
oa oerny iaxy ,zekxa
z`ixwl mby ,xaeq i`gei

dlrnl `idy dpynn `le `xwnn `l` miwiqtn `l rny
envr i`gei oa oerny iaxy dnn jkl dxizq ixde ,`xwnn
?`kln - `xwne ,dgty `id dpyny "`pnidn `irx"a xne`
`edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne`zeyalzda
zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itkäàéøác úeëìîe©§¦§¦¨
."äîà" àø÷ð,"dgty"n dlrnly -,òãzåmiiwy di`x - ¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcadänî¦©
àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨
ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥

àéäL ,øtñîzxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz- ¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥©§¦
,zecn?úeìéöàcixd - ©£¦

dlrnl mb `edy
,"zeliv`c zekln"n
mixne` ,`eti` ,cvik

?"diyr"a `edyàlà- ¤¨
`ed `xwny mixne`yk
`id dpeekd ,"diyr"a
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,'úBðekä øôñ'a§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNòoipr `ed xwird - azkay dxez - `xwna ,oky - £¦¨
lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d

,slwdäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãò`id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd
,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd

,"dxivia oippwn oixitq ziy"ãeîìúå,yalzn -.äàéøáa- §©§¦§¦¨
"d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky
`ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery

d`ixad mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir42.

cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny

úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§
úLaìúî úeìéöàc©£¦¦§©¤¤
éãk ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©§¥
eìôpL úBöBöépä øøáì§¨¥©¦¤¨§
,ïBLàøä íãà àèça§¥§¨¨¨¦

íâåxxal -ç"ôøä- §©¨
288eìôpL ïéöBöéð¦¦¤¨§

íéìkä úøéáLa- ¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa
zxiay oipr hexhexta

,dxiayd oipr cvn zevevipd zlitpe milkdíb éæà£©©
"òøå áBè úòcä õò" íLa àø÷ð úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦¦§¨§¥¥©©©¨¨

éaâìÎl d`eeydae -BðéàL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ" §©¥§¥©§¦©£¦¤¥
å ,íL ãøBé"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ðúeLaìúä ,ä ¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥¦§©§

dâð útì÷a úeëìnä©©§¦§¦©Ÿ©
úeìb ãBñ àeä¨
èìL øLà" ¯ äðéëMä©§¦¨£¤¨©

íãàä,dtilw ly - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly - §¨¨
."'eë,lirl `aenk -

d"k oniq ycewd zxb`a
lr "mileblbd xtq"n
onfa dtilwd zhily
,"el rxl" dfy ,zelbd

'lrila mc`'n dyecwd ivevip z`lrdl,oldl .dtilw ly
"`pnidn `irx"d ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
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éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò

äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
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קכג oeygxn 'g ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay
,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn
miwqrzn md okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx
icinlzy dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica

,ipy zia onfa ,minkg
minxke zecy mdl did
inrl didy enk mdlyn
okÎitÎlrÎs`e ,ux`d
mzewqrzd xwir did
?'eke xzide xeqi` ipica
,owfd epax xiaqi
onfay ,`id dpeekdy
aeh zrcd ur" zhily
,zelbd onfa ,"rxe
drityn dpikydyk
ztilwa mdy ,mipevigl
cala zivnzdne ,"dbep"
icinlz miqpxtzn
ly mwqr f`e ,minkg
`ed minkg icinlz
,xzide xeqi` ipica
ick ,dxdhe d`neh
,mixexiad z` xxal
xzend z` xxal

oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde
mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda
:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde

:'àðîéäî àéòø'a áeúkL eäæåxen`k ,`yp zyxtn - §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirlïeðéà 'eë àèìL òøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨¨§¨¦
,"'eëicinlzl yi ,'ek hley "rxe aeh zrcd ur"y onfae -

inry dnn wx ,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg
,mdl mipzep ux`dL äðéëMä úeìb ïîæa eðéäc- §©§¦§©¨©§¦¨¤

,dpikydáøò'äL ,dâð útì÷a íäL íéðBöéçì úòtLn©§©©©¦¦¤¥¦§¦©Ÿ©¤¨¥¤
íéîëç éãéîìz ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî íé÷ðBé 'áø©§¦¦¨¦©§¦¨¦¦©§¦¥£¨¦

æàå ,úeìba,dpikyd zelb ly onfa -úãBáò øwéò ©¨§¨¦©£©
øøáì àeä úBönäå äøBzä ÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤©¨§©¦§§¨¥

ãenlä ïéðò øwéò ïëì ,ì"æéøàäî òãBpk úBöBöépä©¦©©¥¨£¦©¨¥¦©¦§©©¦
äàîè øzäå øeqàa ,äëìä ìetìôe ïeiòa àeä§¦¦§£¨¨§¦§¤¥ª§¨

,àîhäå øeñàäî øBähäå øznä øøáì ,äøäèå- §¨¢¨§¨¥©ª¨§©¨¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxanyäëìä ìetìôe ïeiò éãé-ìò©§¥¦¦§£¨¨

,úòãå äðéa äîëça- §¨§¨¦¨¨©©
lkyd zegek zylya
,dkldd z` mixidand
àúéøBà"c òãBpk©©§©§¨

"ú÷ôð äîëçî43, ¥¨§¨¨§¨
à÷éc äîëçáe§¨§¨©§¨

eøéøaúà44,,recik - ¦§¨¦
,'dnkg'n d`a dxezdy
`wec 'dnkg' iciÎlre
,zevevipd mixxazn
,dkldd xexiay myke
dxexa dkld didzy
ici lr `a ,dxidae
mb jk ,lkye dnkg

d xexiazeveviplr `ed
,dnkgd oipr icieðéäå§©§

mixne`y dn -
,"exixaz` dnkg"ay
`ed zevevipd xexiay
dpeekd ,dnkg ici lr

Îläàlò äîëç,dpeilr -úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc ¨§¨¦¨¨©£¦©§ª¤¤§©§
ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc©£¦¨¤§©¤§©¨§©
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨

ìéçúî íML,"rxe aeh zrcd ur" oipr -úòcä úðéça ¤¨©§¦§¦©©©©
]:xg` gQpdâðaL [òøäztilw ,"dxivi"d mleray - ª¨©¥¨©¤§Ÿ©

,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep"]gQpª¨
:xg`íìBò ãâðkL dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøaäå ©¥§©§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨

,[dâðaL òøä úðéça ìéçúî íML ,äiNòämleray - ¨£¦¨¤¨©§¦§¦©¨©¤§Ÿ©
`id "dbep" ztilw ,"diyr"ddaex,aeh dherine rxòãBpk©©
,recik -.ì"æéøàäî¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח"ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oixcdpq(iyiy meil)

:`xnbd zxne` .elld zekxad lka ekxaïàk ãòweqtd cr - ©¨
,'jld`a axwi `l rbpe'åéáà Bëøaa`d jxc oky ,jlnd cec - ¥§¨¦

mirx mixedxde rxd xvi ly ,el` mixaca epa z` jxal
,dneckeCìéàå ïàkî,d`lde df weqtn -,Bnà Bzëøajezny ¦¨¨¥¨¥©§¦

okle ,micye sbp ipa`n lvpiy ezkxan `id m`d ly ald zekx

el dxn`(biÎ`i `v my)ì Cl äeöé åéëàìî ék'éëøc ìëa EøîLìò ,E ¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤©
ðeàOé íétk'Bâå E,Llbx oa`A sBY oR'Bâå CBøãz ïúôå ìçL ìò ©©¦¦¨§§¤¦Ÿ¨¤¤©§¤©©©¨¤¤¦§§

.'oiPze xitM qnxYêìéàå ïàkî ,Bnà Bzëøa ïàk ãòdf weqtn - ¦§Ÿ§¦§©¦©¨¥©§¦¦¨¨¥¨
d`ldeíéîL Bzëøa,el dxn` jke ,dpikyd ezkxa - ¥©§¨¨¦
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א



היום יום . . . קכד

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ּבְ ַמן".  ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ּבָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר 
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קכה היום יום . . . 

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . קכו
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oixcdpq(iyily meil)

:dfd mlera mnvråéðt øéçLnä ìk ,ïBîéñ éaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦¦¨©©§¦¨¨
eipt mixigyny cr envr z` xrvn -,äfä íìBòa äøBz éøác ìò©¦§¥¨¨¨©¤

åéåéæ ÷éäáî àeä Ceøa LBãwäeipt z` xi`n -øîàpL ,àaä íìBòì ©¨¨©§¦¦¨¨¨©¨¤¤¡©
(fhÎeh ,`i d mixiyd xiy),'ebe axFrM zFxgW miNYlY eizFSew'eäàøî §ª¨©§©¦§Ÿ¨¥©§¥

,íéæøàk øeça ïBðálk,xnelk ,'miCngn FNke miTznn FMg ©§¨¨¨£¨¦¦©§©¦§ª©£©¦
didiy `al cizrl dkef ,dfd mlera axerk envr xigynd

.micngn eleke miwznn ekg ,oepalk ed`xn
äøBz éøác ìò Bîöò áéòønä ìk ,éàìéðç éaøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§©¦£¦¨¨©©§¦©§©¦§¥¨

äfä íìBòa,arx icil `a dxez ixaca wqer `edy zngny - ¨¨©¤
øîàpL ,àaä íìBòì BòéaNî àeä Ceøa LBãwä(h el mildz)ïeéåøé' ©¨¨©§¦¨¨©¨¤¤¡©¦§§

éðãò ìçðå Eúéa ïùcî,'í÷Lz Emiairxny mze`a wqer df weqte ¦¤¤¥¤§©©£¨¤©§¥
.dxezd cenil zngn mnvr

cizrl miwicv ly mxky oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd
:`ealàúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`nãéúò ,øîà ¦£¨©¦¦¨©¨¦

÷écöå ÷écö ìëì ïzéì àeä Ceøa LBãwäxeriya daeh'BñîBò àìî' ©¨¨¦¥§¨©¦§©¦§Ÿ§
,`ed jexa yecwd ly epteg `ln -øîàpL(k gq mildz)'ä Ceøa' ¤¤¡©¨
.'äìñ eðúòeLé ìàä eðì ñîòé íBé íBé©£¨¨¨¥§¨¥¤¨

:`xnbd dywn,ïk øîBì øLôà éëå ,ééaà déì øîàleki mc`y ¨©¥©©¥§¦¤§¨©¥
,`ed jexa yecwd ly epteg `ln xeriy lawløîàð øák àìäå©£Ÿ§¨¤¡©

(ai n diryi),'ïkz úøfa íéîLå íéî BìòLa ããî éî'lky xnelk ¦¨©§¨¢©¦§¨©¦©¤¤¦¥
wgxnd enk ,'d itlk 'zxf' xeriya `ed minyd ly mlceb
daeh dze`l mlera mewn oi` ok m`e ,lceb`d cr zxfdny

.`ed jexa yecwd ly 'epteg `ln' xeriya
:`xnbd zvxzndéì øîà,inic axàzãbàa úçéëL àì àîòè éàî ¨©¥©©§¨¨§¦©¨©©§¨

`l mda wqer ziid m`y ,dcb` ixaca wqere ievn jpi` recn -

,ok jl dyw didéøî øa àáøã déîùî àáøòîa éøîàcixdy - §¨§¥§©£¨¨¦§¥§¨¨©¨¦
,ixn xa `ax mya l`xyi ux`a exn`àeä Ceøa LBãwä ãéúò̈¦©¨¨

ìL ÷écöå ÷écö ìëì ïzéìøîàpL ,úBîìBò äøNòå úBàî Lg ilyn) ¦¥§¨©¦§©¦§Ÿ¥©£¨¨¨¤¤¡©
(`k,'àlîà íäéúBøöBàå Lé éáäBà ìéçðäì'dlindeàiøèîéâa 'ùé' §©§¦£©¥§§¥¤£©¥¥§¦©§¦¨

éåä äøNòå äàî úìzmze`ae ,xyre ze`n yly `ixhniba `id - §¨§¨©£¨¨¨¥
jexa yecwd mdl oziy daehd lk z` miwicvd egipi zenler

.`ed
:dnec oipra `ziixa d`ian `xnbdäcîa ,øîBà øéàî éaø ,àéðz©§¨©¦¥¦¥§¦¨

ããBî íãàLdze`a ,mixg`ldcnBì ïéããBî,minyd onáéúëc ¤¨¨¥§¦¦§¦
,mixvnn l`xyi e`viyk miixvnd ly myper iabläàqàña'§©§¨

'äpáéøz dçlLa(g fk diryi)z` miixvnd egliyyk ,xnelk , §©§¨§¦¤¨
'd`q`q'e ,l`xyil erxd mdy itk ,drx dcina eyprp l`xyi
jke ,eyprp da erxdy dcn dze`a xnelk ,'d`q cbpk d`q' epiid
aihn `ed day dcn dze`a xky mc`d lawn ,daeh dcna mb

.mixg`l
,ïk øîBì øLôà éëå ,òLBäé éaø øîàm`y `vnp df itl ixdeíãà ¨©©¦§ª©§¦¤§¨©¥¨¨

BñîBò àìî ïúBðeipteg `ln -àeä Ceøa LBãwä ,äfä íìBòa éðòì ¥§Ÿ§¤¨¦¨¨©¤©¨¨
BñîBò àìî Bì ïúBð`ed jexa yecwd lyáéúëäå ,àaä íìBòì ¥§Ÿ§¨¨©¨§¨§¦

(ai n diryi),'ïkz úøfa íéîL''d itlk zeaygp minydy oeike ¨©¦©¤¤¦¥
lawl mc`d lkei cvik ,cala lceb`d cre zxfdny xeriyk

.'d ly eipteg `ln xeriya daeh
:xi`n iax el aiydïk øîBà äzà éà ,äzàåxnel xyt` ike - §©¨¦©¨¥¥

dze`a mc`l aihin 'dy ,daeh dcin iabl dpekp ef dyxc oi`y
ixde ,da aihid `edy dcinäáBè úcî ,äaeøî äcî àéä Bæéà¥¦¦¨§¨¦©¨

úeðòøet úcî Bà äaeøî,daexn §¨¦©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oixcdpq(iyiy meil)

,oldl x`eaiy enke ,elqta l`xyi z` `ihgdy s`BztL éðtî¦§¥¤¦
dzidíéëøc éøáBòì äéeöî'íiåìä ìà áLå øáBòä ìk' øîàpL ,. §¨§§¥§¨¦¤¤¡©¨¨¥§¨¤©§¦¦

:weqta xn`p .dkin ly elqt oipra zeyxc d`ian `xnbdøáòå'§¨©
'íéìb íiá äkäå äøö íia(`i i dixkf),ìL Bìñt äæ ,ïðçBé éaø øîà ©¨¨¨§¦¨©¨©¦¨©©¦¨¨¤¦§¤

,äëéîazky myd z` dkin enr xiard mia l`xyi exaryky ¦¨
df my ici lre ,qelipdn sqei ly epex` z` zelrdl ick dyn
cgi mia dxary 'dxv'd efe ,xacna adfd lbr ziiyrl dkin mxb

.l`xyi mr
áøbî ,øîBà ïúð éaø ,àéðzcre ,dkin ly enewn -ìäìéLmewn ©§¨©¦¨¨¥¦¨¨§¦Ÿ

wgxn did ,okyndìLïéìéî äL,calaäëøònä ïLò äéäålry §Ÿ¨¦¦§¨¨£©©©£¨¨
okyna gafnd iabïLòåly zepaxwd,äæa äæ ïéáøòúî äëéî ìñt ©£©¤¤¦¨¦§¨§¦¤¨¤

BôçBãì úøMä éëàìî eLwa,dkinlàeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ¦§©§£¥©¨¥§£¨©¨¥©¨¨
.íéëøc éøáBòì äéeöî BztL ,Bì eçéðä,`ziixad zniiqnøác ìòå £¦¤¦§¨§§¥§¨¦§©¨¨

,'äòáâa ùâlt' éLðà eLðòp äæoinipa ipaa mgldl l`xyi e`ayk ¤¤¤§©§¥¦¤¤©¦§¨
enxbe yblita ellrzdy oinipa zrab iyp` lr etigy jk lr
sl` mirax` mdn ebxdpe oinipa ipa icia l`xyi eltpe ,dzzinl

`l` ,bxddl mikixv eid `le mznglna ewcv zn`ae ,yi`
yíúéçî àì éãBáëa ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmz`vi `l - ¨©¨¥©¨¨¦§¦Ÿ§¦¤

,l`xyi z` `ihgde lqt miwd dkiny ,iceak lelig lr dnglnl
wxeíúéçî íãå øNa ìL BãBák ìòzngn dnglnl mz`vi - ©§¤¨¨¨¨§¦¤

.eyprp okle ,dzbixde yblita zellrzdd
ixaerl dievn ezit dzidy dkin ly ezekf dxkfedy jk ab`

:df oipra ztqep `xnin `xnbd d`ian ,mikxcïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
äîéâì äìBãb ,àîñ÷ ïa éñBé éaø íeMîz` milik`ny dlik` - ¦©¦¥¤¦§¨§¨§¦¨

,migxe`dúBçtLî ézL ä÷éçøäLmiieb ly,ìàøNiîoenr mde ¤¦§¦¨§¥¦§¨¦¦§¨¥
dlik` zngn df dide ,mler cr 'd ldwa `eal exq`py a`ene

,l`xyin erpny dizyeøîàpL(d fk mixac)eîc÷ àì øLà øác ìò' ¤¤¡©©§©£¤Ÿ¦§
éaøå .'íénáe íçla íëúàøîà déãéc ïðçBéxn` envr opgei iaxe - ¤§¤©¤¤©©¦§©¦¨¨¦¥¨©

`idy ,dnibld oipra zxg` `xninúáø÷îe ,íéáBøwä úà ú÷çøî§©¤¤¤©§¦§¨¤¤
éàéáð ìò äðéëL äøLîe ,íéòLøä ïî íéðéò úîìòîe ,íé÷Bçøä úà¤¨§¦©£¤¤¥©¦¦¨§¨¦©§¨§¦¨©§¦¥

.ïBãæ äìBò äúââLå ,ìòaä©©©§¦§¨¨¨¨
dnibldy ep`vn :`xnbd zx`an,íéáBøwä úà ú÷çøî§©¤¤¤©§¦
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קכז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  חשון ב' ראשון יום בפיך' המותר 'מן

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
äiçå äàîè äîäa øBò éab ìò ,úBæeæîe ïélôz íéøôñ ïéáúBk§¦§¨¦§¦¦§©©¥§¥¨§¥¨§©¨
óBòå äiçå äîäa øBò éab ìò ïéáúBk ìáà ;íéàîhä óBòå§©§¥¦£¨§¦©©¥§¥¨§©¨§

.ïéøBähä©§¦
בפיך" ה ' תורת  תהיה  "למען  ט)(שמו מהכתוב יג, דרשות

"מן בהם , כתובה  ה ' שתורת תפילין , לעשות  שצריך חז"ל

באכילה שמותרת  בהמה היינו בפיך", א)המותר קח, .(שבת

בגמרא האמור  פי על א)והנה , כח, השתמשו(שבת שבמשכן 

שמים למלאכת  הוכשרו  ש "לא כיון טהורה, בהמה  בעור רק

הר "ן מסתפק בלבד", טהורה  בהמה  עור  בדפי אלא  א ו, (ר"ה

ופסקהרי"ף) בו . לתקוע כשר טמאה  מבהמה  שופר  האם

ס"א)הרמ"א  תקפו סי' פסול.(או"ח טמאה  מבהמה  ששופר 

שבת ' ה'עולת זה  על  שם)ותמה  'לא(א"ח של הדין  אם  :

נפסק טהורה ' בהמה  משל אלא  שמים  למלאכת  הוכשרו

ה ' תורת  תהיה  "למען מהפסוק ללמוד צריכים  מדוע  להלכה ,

אלא טהורים? חיים  מבעלי  להיות  צריכים  שתפילין  בפיך"

מבעלי להיות צריכים  ה '' 'תורת בהם  שיש  תפילין  שרק  מכאן 

טהורה . מבהמה אינו אם  אף  כשר  שופר אבל  טהורים , חיים

אברהם' סק"ג)וה 'מגן  כי(שם הרמ"א , דברי  את הצדיק 

הגמרא  שם)למסקנת התפילין(שבת רצועות  'תורת גם  בהן (שאין

כל ה'') שהוקשה וכיון בפיך', המותר  'מן  להיות צריכות 

המותר 'מן להיות צריכות  המצוות כל  לכן  לתפילין , התורה

שם)בפיך' מחה"ש .(ראה

ביהודה ' ג)וה 'נודע סי' א"ח מהדין(מהדו"ת הרמ"א על הקשה

א) כג, בכל (סוכה ואם לסוכה , כדופן  לשמש  כשר קשור , שפיל

הפיל  יכול איך בפיך', המותר 'מן רק  הוכשר  התורה מצוות

מצוה ? תשמיש  שהיא לסוכה  דופן  להיות 

פרנק  הגרצ "פ לט)ומבאר  סי' א"ח צבי :(הר

במצוות רק  נאמר בפיך' המותר 'מן  להיות שצריך  זה  דין

בעלי באיזה מגלה  התורה  בכך כי חיים , בעלי עם  הנעשות 

להיות צריך לא  שקיומה  במצוה  אבל מדבר, הכתוב  החיים 

שאין בדומם  להתקיים יכולה  שהמצוה  כשם הרי חיים , בבעלי

בבעלֿחי מתקיימת  היא  אם כך  למותר, אסור  בין  חלוקה  בו

ומותר . מטהור  שיהיה  צורך  אין

ה'תשע"ח  חשון ג' שני יום ראש  של לתפילין יד של תפילין הקדמת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
ähîlî ãé ìL çépé àì ,éìëa ïòéðöäì åélôz íãà õìBçLk§¤¥¨¨§¦¨§©§¦¨¦§¦Ÿ©¦©¤¨¦§©¨
òbôé ,ïLáìì äöBø àeäL äòLaL éðtî ;äìòîlî Làø ìLå§¤Ÿ¦§©§¨¦§¥¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§©
ïéàL éôì ,ãé ìL àéöBîe dçépnL àöîðå ,älçz Làø ìLa§¤Ÿ§¦¨§¦§¨¤©¦¨¦¤¨§¦¤¥
,äåöî çépäì íãàì Bì øeñàå ,ãé ìL íã÷ Làø ìL ïéLáBì§¦¤ŸŸ¤¤¨§¨§¨¨§©¦©¦§¨

.úøçà äåöîì äpnî øáòìå§©£Ÿ¦¤¨§¦§¨©¤¤
לפני ראש  של תפילין  הוציא  שאם  עולה  הרמב"ם  מדברי 

ולהניחן יד של התפילין את להוציא  יצטרך  יד, של תפילין 

המצוות ', על מעבירים  'אין של  הדין  על לעבור וייאלץ  קודם 

התפי את  לאכסן  יש  זה ממצב  להימנע  שיתקל וכדי כך לין

תחילה  כח)בשלֿיד  סי' או"ח יוסף .(בית

'אין דין על גובר ראש  לשל יד של  הקדמת  דין  זה , ולפי 

שכתבו  יש  הדבר  ובטעם  המצוות '. על הרדב"ז מעבירין  (שו"ת

תקכט) ונדחהח"א, מדרבנן הוא המצוות ' על מעבירין 'אין כי

ראש . לשל  יד של  להקדים מדאורייתא  החיוב  מפני 

הוא המצוות ' על מעבירין 'אין  גם  הדעות  לרוב  אך

נפרדות מצוות  בשתי  כשמדובר  רק  זהו  אבל  מדאורייתא ,

מזלזל  ובכך  השנייה  את  לקיים  כדי  אחת  מצוה  ועוזב 

של  תפילין כגון אחת, מצוה  של  חלקים  בשני אך בראשונה ,

חלק עוזב  הוא  כאשר  מדאורייתא איסור אין  ראש , ושל יד

ולכן מדרבנן , רק  ואסור  השני  את  לקיים  כדי המצוה  של  אחד 

לשל  יד  של להקדים  מדאורייתא  החיוב  מפני  נדחה  זה  איסור 

ט)ראש  סי' או"ח יוסף .(ויען

אם רק  נאמר  המצוות ' על  מעבירין 'אין  כי שביארו ויש 

בנוגע רק  הוא  והנידון כהלכתן יתקיימו המצוות  שתי

את  הוציא  אם  וכגון  zilhdלקדימה , iptl oilitzd צריך

את לקיים  יוכל תפילין שיניח לאחר  גם  כי  קודם , להניחן 

מעכבת ראש  לשל יד  של הקדמת  אך כהלכתה , הטלית  מצות 

את יקיים  לא  קודם  ראש  של יניח ואם  המצוה  קיום בעצם 

צריך  ראש , של קודם  נטל אם  גם  ולכן כהלכתה, המצוה 

יד של קודם  ולהניח מידו או"ח לעוזבן  ח"ב עבדי ישכיל שו"ת (ראה

ואילך) 49 עמ' יט שיחות לקוטי ובהרחבה .ה,

ה'תשע"ח  חשון ד' שלישי יום התורה  ברכת

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©
,Bîöòì äøBz øôñ ázëì ,ìàøNiî Léàå Léà ìk ìò äNò£¥©¨¦¨¦¦¦§¨¥¦§Ÿ¥¤¨§©§

."úàfä äøéMä úà íëì eáúk ,äzòå" :øîàpL¤¤¡©§©¨¦§¨¤¤©¦¨©Ÿ
ֿ עשה מצוות ככל  תורה , ספר כתיבת על מברכים  אין  מדוע 

המצוות ? ברכת עליהם שמברכים 

סופר ' ה 'חתם  נב):ותירץ סי' א"ח (שו"ת

נמשכת שהכתיבה  כיון לברך אפשר  אי  הכתיבה  בתחילת 

הכתיבה להפסקת שתביא  תקלה  שתארע  ויתכן רב זמן 

להמתין צריך  עדיין הכתיבה בסיום  וגם  תתקיים , לא  והמצוה 

ובגמר התורה. בספר  טעות  שאין  לוודא  כדי ההגהה  לאחר  עד 

התברר  כי לברך, יכול אינו ההגהה)ההגהה  שהמצוה(לאחר

האחרונה , הטעות  בתיקון  או  הכתיבה בגמר  כבר  התקיימה 

עתה ? יברך מה על  כך ואם 

בגמרא  מבואר  לומר : יש  א)עוד ל, חז"ל (קדושין בימי שכבר 
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אינה הספר  שכתיבת  ויתכן ויתרות , בחסרות  בקיאים  היו לא 

לכן פסול , אחת  אות  אפילו  בו  שחסר  תורה ספר  כי  כהלכתה,

תורה . ספר כתיבת  לפני ברכה תקנו לא 

להקשות : יש  אך

מברכים איך יתר, או  חסר תורה שהספר  חשש  קיים אם 

לבטלה ? לברכה חוששים  ולא  בו  הקריאה  על התורה  ברכת 

– בספר  פסול שיש  הוכח שלא  זמן  שכל  לומר יש  ובהכרח

אין מדוע  הקושיה , חוזרת  כן  ואם כשרות , בחזקת  הריהו

הכתיבה לפני מו)?מברכים אות קלצקין, הלכה, (דבר

הוא : והביאור 

הרא "ש  ס"ת)כתב  הל' ריש קטנות התורה(הלכות כתיבת  "מצות  ,

שימה ישראל  בני את ולמדה  כדכתיב  בה  ללמוד כדי היא 

כוונת – עצמה  בפני  מצוה  היא  שהכתיבה ואף  בפיהם ",

המצוה שגמר  ומכאן ישראל, לבני  ללמדה  כדי היא המצוה 

המצוה גמר  בעת  אלא לברך ואין הלימוד, היא  ועיקרה 

"לפי הסוכה  עשיית  על לברך שאין  ההלכה (וכדוגמת 

בה לישב  הוא  המצוה  שעיקר המצוה , גמר אינה שעשייתה 

- ס"א בחג " תרלא סי' א"ח אדה"ז המצוה ,שו"ע עיקר  עשיית  ובעת  ,(

התורה  ברכת אכן  מברכים  הלימוד, ג,בעת  תשמ"א, קודש (שיחות

.(380 עמ'

ה'תשע"ח י  חשון ה' רביעי ום תורה  ספר כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éî ìk̈¦
àeäL ,ãçôå äîéàáe Làø ãáëa áLé ,äøBz øôñ éðôì áLBiL¤¥¦§¥¥¤¨¥¥§Ÿ¤Ÿ§¥¨¨©©¤
;"ãòì Ea íL äéäå" :øîàpL ,íìBò éàa ìk ìò ïîàpä ãòä̈¥©¤¡¨©¨¨¥¨¤¤¡©§¨¨¨§§¥
úà ìlçîä ìk' :íéðBLàøä íéîëç eøîà .Bçk éôk epãaëéå¦©§¤§¦Ÿ¨§£¨¦¨¦¦¨©§©¥¤
Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìëå ;úBiøaä ìò ìlçî Bôeb ,äøBzä©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨

.'úBiøaä ìò ãaëî§ª¨©©§¦
להבין: וצריך

ספר לפני שישב  מי  "כל  וכותב הרמב "ם  מאריך מדוע

לפני "וישב  בקצרה  כתב  ןלא  ראש ...", בכובד  ישב  – תורה 

ראש "? בכובד  תורה  ספר 

זה בדין  החידוש  את הרמב "ם מדגיש  בכך כי לומר ויש 

המבוארים בדינים  לעיל . האמורים  תורה  ספר כבוד דיני לגבי

הוא החיוב  יסוד dxezלעיל, xtql qgiaקדושתו שבגלל 

ראש ' ב'כובד  מדובר זו בהלכה  ואילו ולהדרו. לכבדו צריך

ו מעורר  התורה  mc`aשספר lretלפני יושב רק  כאשר וגם

ופחד ". באימה  ראש , "בכובד להיות הוא  חייב  תורה , ספר 

כחו, כפי "ויכבדנו  הרמב"ם , דברי המשך  מובן זה ולפי 

על  מכובד  גופו התורה  את  המכבד  כל חכמים ... אמרו 

האדם . על התורה  פעולת זו  גם כי  הבריות",

צריכה התורה  ספר  של  המציאות שעצם  לכך והטעם 

"עד  היא  שהתורה מפני  הוא  ראש , כובד האדם  על  לפעול 

ישראל, בעם  הקב "ה בחירת  על  העולם " באי  לכל נאמן 

ראש כובד מישראל אחד  כל על לפעול צריכה זו  וידיעה 

לעם לו  להיות העמים  מכל בנו שבחר הקב"ה  מפני  ופחד

סגולה .

(34 'nr ,bl zegiy ihewl)

ה'תשע"ח  חשון ו' חמישי יום בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤©§¥¨
äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñt døîö©§¨¨§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤

.äpzLð éøäL ,øLk̈¥¤£¥¦§©¨
חיים שבעלי  אף כי פסול , צמרה  לבהמה  המשתחווה

הוא הרי  לו המחובר  וכל להדיוט, אסורים  אינם  שנעבדו

לגבוה " הוא  שמאוס  משום  אסור  למצוה  "מכלֿמקום  כמוהו,

י"ג) סע' י"א סי' או"ח אדה"ז הנטוע(שו"ע פשתן כן אם  ומדוע  .

לציצית ? נפסל אינו  לו שהשתחוו 

אברהם ' ה 'מגן  י"ב)מבאר  ס"ק שם :(א"ח

כי לו , השתחוו כאשר שהיה  כפי  ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו  אותו  עיבדו וכאשר בעלמא  כעץ  היה  קודם 

צמר ֿ כן  ֿ שאין מה  לו ". והלך  חלף  הראשון ו "מראהו  השתנה 

וניכר עליו  מראהו "עדיין  חוטים  ממנו  שעשו אף  הבהמה ,

צמר". שהוא 

יואב ' א)וה 'חלקת  ענף לב סי' מחלק :(א"ח

כיון שינוי , נחשבת  לחוטים  והפיכתו הצמר  טוויית  אם  אף 

מן חלק  היא  הרי  ציצית  מצוות  לשם  להיות  צריכה שהטוויה 

ֿ זרה עבודה  שם כאשר חלה  המצווה  שקדושת  ונמצא  המצוה ,

לפשתן במשתחווה  אבל  לגבוה ", הוא "מאוס  ולכן הצמר  על 

הטווייה , בעת ואילו הטוויה , קודם  נשתנה  הפשתן  הרי נטוע ,

בעת ממצבו  נשתנה  כבר  לחול , מתחילה  המצווה  כאשר 

לו. שהשתחוו 

הבאה 'מצוה  משום  שנעבד הפשתן  נאסר לא  ומדוע 

בעבירה'?

הט"ז  ז)מבאר  ס"ק בעבירה '(שם הבאה  'מצוה של  איסור  :

המצווה , את  לקיים  בא  בעצמו העבירה עושה  כאשר  רק  הוא 

בו שנעשתה  בדבר  למצווה  להשתמש  מותר  לאחרים  אבל 

אך  לו שהשתחווה  למי רק אסור הפשתן ולכן  עבירה,

מותר . לאחרים 

חיים' שם)וה'נתיב  התוספות (או"ח מדברי א,הביא  ל, (סוכה

משום) אפשרד"ה אי  כאשר  רק  נאסרת  בעבירה  הבאה  שמצווה  ,

גזול לק בצמר  כמו העבירה , נעשתה לולא  המצווה  את יים 

אבל  המצוה ", באה  הגזל עבירת  "שמחמת  לציצית  הפסול 

תלויה אינה  המצווה קיום  אפשרות – לו  שהשתחוו הפשתן 

עצמו למשתחווה  גם  מותר  ולכן  בו, שנעשתה  בעבירה 

ציצית . מהפשתן  לעשות 
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ה'תשע"ח  חשון ז' שישי יום ממון  הנאת על הנהנין ברכת

:· ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰áiç ,íéøôBñ éøácîe¦¦§¥§¦©¨
ìëå ...epnî äðäé Ck øçàå ,älçz ìëàî ìk ìò Cøáì íãà̈¨§¨¥©¨©£¨§¦¨§©©¨¥¨¤¦¤§¨

.ìòî ,äëøa àìa íìBòä ïî äðäpä©¤¡¤¦¨¨§Ÿ§¨¨¨©
חז"ל א)אמרו לה, מן(ברכות שיהנה לאדם  לו  "אסור  :

ברכה בלא  העוה "ז מן הנהנה וכל  ברכה  בלא  הזה  העולם

ומלואה". הארץ לה ' שנאמר שמים  מקדשי נהנה  כאילו מעל ..

ש בדברים רק הנהנין  בברכות  חייבו חכמים  האדםsebוהנה ,

הנאת  על  אבל וכו'), שתי ' (אכילה ממנו –oennנהנה 

ברכה ; תקנו  לא  – ממון מקבל האדם  כאשר  לדוגמא ,

– ממון  מהנאת  הגוף  הנאת  שונה  במה  להבין  יש  ולכאורה 

נאמר שעליו  הזה  העולם  מן האדם  נהנה האדם  בשניהם הרי 

הנאת נהנה  כאשר מעילה  אין  ולמה  ומלואה", הארץ "לה '

ברכה ? בלא  ממון

וכיון תיקנו', דאורייתא  'כעין חכמים  תקנת  לומר: ויש 

ברכת  על רק חייבים  התורה  ה"א)oefndשמן לעיל לכן(ראה –

ושתיה . אכילה על רק  ברכה תיקנו

האדם של  גופו בין  החילוק  פי  על  לבאר  יש  יותר  ובעומק

בתור רק  מהקב "ה  לו נמסרו האדם של וחייו גופו לממונו :

גופו על רשות לאדם "אין כי  בבעלותו, זה  אין  אבל פקדון,

ס"ד)כלל" ונפש גוף נזקי הל' אדה"ז האדם(שו"ע של  ממונו משא "כ .

נעשה  שהוא  באופן  ה ' מאת  לו הממון.milraנמסר  על

בעלות לאדם  שאין כשם  הרי לגוף, השייכות  הנאות  ולכן :

הן אלא  לו שייכות  אינן  – הגוף של ההנאות  גם כך גופו על 

מה ֿ ברכה . בלא  מהם  ליהנות  לאדם ואסור שמים', 'קדשי

מלכתחילה הרי  לו, הבאים  ונכסים האדם  של  ממונו  שאין ֿכן

האדם , של לבעלותו נמסרו  כי שמים', 'קדשי של בגדר אינם

הממון. הנאת  את להתיר  ברכה  צריך לא  ולכן

(108 'nr c"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ח  חשון ח' קודש שבת חלב  אוכלי עם בשר אוכלי זימון

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íéìàøNéå íéðäk ïëå§¥Ÿ£¦§¦§§¥¦
ïéáiç ¯ ïélç ìàøNéå äîeøz íéðäkä eìëàå ,ãçàk eìëàL¤¨§§¤¨§¨§©Ÿ£¦§¨§¦§¨¥ª¦©¨¦

.ïenæa§¦
יכול  אינו שהישראל אף  כי הוא , זו בהלכה החידוש 

אסור הישראל שהרי הכהן של  מפיתו הכהן עם  יחד  לאכול 

באכילתם , כמצורפים  נחשבים אינם  לכאורה  כן  ואם  בתרומה ,

מפתו, הישראל עם  לאכול יכול  כן  והכהן  מאחר ֿ מקום , מכל 

באכילתם  כמחוברים  להחשיבם כדי בכך א)די ד, .(ערכין

ראשונים  כתבו זה  כאן)ולפי מיימוניות הישראל (הגהות שאם 

עכו"ם פת  כגון  לאוכלו , שלא  נזהר  שהכהן מדבר  אוכל

לאוכלה ), שלא  נזהרים המהדרים  אך  הדין, מן אסורה  (שאינה 

משל  לאכול יכול אינו אחד  אף  זה  במקרה  כי  לזמן , יוכלו  לא 

חבירו.

אחד  לאכול יכולים  אינם  אם  שאפילו שהוסיפו ויש 

בריאות  מטעמי חברו של כשרות)ממאכליו מטעמי אינם(ולא גם

לזימון ג)מצטרפים  קצו, תורה .(דעת

מהסו אחד כל אם  זה , בחומרותולפי לעצמו מחמיר  עדים 

יוכלו לא  לכאורה  חברו, משל  לאכול שלא  ומקפיד  שונות 

ביחד שלא לזמן ונזהר שלו מהמצות אוכל אחד כל כאשר בפסח, מצוי (והדבר

אחרים) משל במחלוקתלאכול מדובר  שכאשר  שכתבו  יש  אמנם .

יכולים כן אחרת, שיטה  פי על נוהג אחד וכל הפוסקים 

לזימון יחדיו  37)להצטרף  הערה קצו סי' תשובות פסקי .(ראה

סעודה אוכלים  ושניים חלבית  סעודה  אוכל  אחד ואם 

אף כי לזימון , להצטרף  יכולים  הדין מעיקר  בשרית ,

חלב האוכל של מפיתו לאכול יכולים  אינם  בשר שהאוכלים 

מפיתם לאכול יכול  חלב  האוכל  אך בחלב , מלוכלכת היא כי

פיו לקנח  יכול  חלב  האוכל הדין מצד  כי  בשר , האוכלים  של

מיד. בשר  ולאכול 

שעה או  שעה חצי  להמתין  בזמנינו  המקובל המנהג אמנם,

באותה וחלב  בשר לאכול שלא  מקפידים  וכן  לבשר  חלב  בין 

מכן לאחר  ורק  החלבית הסעודה  על קודם לברך אלא סעודה

אכלו אם אלא לזימון  לזה  זה  מצטרפים  אין ולכן בשר, לאכול 

והרי החלב , או הבשר  את  שהביאו קודם  הסעודה , בתחילת  פת 

זה  עם  זה לאכול ראויים היו י)אז  אות שם תשובות פסקי .(ראה

בשבת בורר אסור, משום דבשבת אין תערובות טוב־ורע.
ממאמר פרשת וירא, ה'תשי"ג
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ה'תשע"ח  מרחשון ב' ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותברכתכהנים

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ארּבעה־עׂשר  1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

נ 1) הכוהנים תפילות עליית בכמה סדר כפיהם; את ושאים
ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך

ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
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ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ
ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"

קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של
פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;

וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו
לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים

כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור
הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
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הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ
הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ
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z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות

שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:
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צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא

על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק
Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,

בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
א  כפיו, את נושא תאמר מום לא ואם כפיו. את ישא זה ף

"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ
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קלה mipdk zkxa zekld - dad` xtq - oeygxn 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
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מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו

וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
בשל  פרט הן יד של התפילין הקשירה, פעולת ולאחר

ראש.
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
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בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל

שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות
(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
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העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ
בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת

ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'

החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
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˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈
‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆

d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים

ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה
ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,

ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה מתוך 58)לב. לכתוב צריך שאינו
בכתיבתן  לטעות יבוא ולא בפה, ושגורות אחר ספר העתק

יח:). (מגילה

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

ויתירות.59) בחסרות יטעה שמא והטעם, גיטין 60)שם.
כן  ודעתו והואיל השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה,
למינים  שם להניח שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא
ה"ח). פ"ו, התורה יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא

מומר.61) ישראל הדפוסים: ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
ה"ט). (פ"ג, תשובה הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד

ה"יב).62) (שם, זרוע בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
גרמן.63) שהזמן מצוותֿעשה על מצווים אינן אלה שנים

ולא  ביום רק שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא
בשבת. ולא בחול מצוות.64)בלילה, חיוב בר שאינו

"וכתבתם 65) נאמר: שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
ומכיון  כתובה. במזוזה "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על

כלֿש  לא חמורה שקדושתו ספרֿתורה פסולין, כן שאלו
שאינם  יגנזו, כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית
ע"ז, לשם נכתבו שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים

מה:). (גיטין המין כתבן 66)ככתיבת אם הוא, ספק כי
מצאן. או ויש 67)בעצמן לכתבן, יודע אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

לעיל 69)שם.68) כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
ה"ו.

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿
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ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

מדובר 70) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה
וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת שצריך 71)בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי
השם. קדושת לשם זו אזכרה שכותב שם 72)לחשוב

הקב"ה. ע"ב).73)משמות מה, ושם ע"ב; נד, גיטין
ברכות 74) (ירושלמי ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא

שואל  העולם אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה,
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

ה'75) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח
אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

מתרגם 76) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 77)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,78)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.79)אבל ל, ירושלמי 80)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 81) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את במקומה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

מלמטה 82) שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה בין
הלאה  לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום עד למעלה
האות  לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך, כסדרן

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה להגן 83)בתפילין

צח.). (עירובין בזיון משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על
ולא 84) הכתב על להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

(שם. גדול יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…
l‡ Ôek˙Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆

B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»
˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆

- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

וכתב 85) פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים בשום כלומר:
פתוח  ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו): סי' (יו"ד הב"ח
שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא לחוץ ויצא
והוא  ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת, לחכמי שידוע
שמשכח  ויוצא, פתוח ספר שמניח מי על "דפים "שומר

הלוקח.86)תלמודו. את להקניט נתכוין שמא
שלא 87) ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא לדבריו שהרי

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו שבו האזכרות נכתבו
לפסלן?88) נאמן יהא שכרו, להפסיד שנאמן מתוך ַֹנאמר
לצערו.89) בשבילו.90)שמתכוין והוא 91)לכתוב

וטועה. בגלל 92)חושב שכרן כל שיפסיד יודע שאינו
לשמן. שלא שכתב האזכרות

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

את 93) לצער רק נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
אינה  מזוזה הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח.
הלכה  כל מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה

נד:). (גיטין לישראל,94)זו תורה ניתנה שבו הכתב "הוא
מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא אשורי, ונקרא
ולא  משתנה אינו זה שכתב יג) ל, (בראשית בנות אשרוני כי
ואינו  מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם, דמיון בו יפול
הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות אות נדבק
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וראה  מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו (מלשון
נקראת  "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי כב. סנהדרין

עזרא. בימי מאשור", עמהם שעלה לשון 95)אשורית?
ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה יוונית
כל  להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו הטעימו
את  עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית", אלא צרכה
ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים יפת הפסוק:
שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של "יפיותו כז)
"ומה  יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה" ב"פירוש ורבינו
מובן  שהיה לפי הלשונות, משאר יווני לשון שנשתנה
התורה  פירשו (החכמים) שהם מפני והטעם: אצלם...
העתקה  אותה אצלם ונתפרסמה המלך, לתלמי יוון בלשון
היתה  וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה אצלם שהיתה עד
מפני  יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין אבל אשורית".
(שם). יהיו בהוייתן - האלה הדברים והיו בהן: שנאמר

המשנה 96) חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית שפה אותה
ע"א.97)(כסףֿמשנה). כט, "רמי 98)מנחות ע"ב: שם,

בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה תמרי, בר
שמחרף  מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא לו: אמרו
טיפש  ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג" לומר הוא
שם  רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו (שהטיפש

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - "ויהרג" יקרא שבת 99)אם
בשו"ע  מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת ע"ב. קג,

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' לב, סי' או"ח

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

ב).100) ב, (חבקוק הכתוב ע"א.101)מלשון קח, שבת
וע"י  מופסקת, ולא שלימה תמה, כתיבה - וכתבתם שנאמר:

נפסקת. האות וקטנים 102)הנקב דקים שנקביו מפני
קח.). האות.103)(שבת שבפנים החלק בקלף

היא.104) שלמה עצמה שהאות ע"א. כט, מנחות
האות.105) מהנקב.106)רגל שלמעלה מהחלק
יו"ד.107) ובלבד.108)אות

ה'תשע"ח  מרחשון ג' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈

ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«
ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ

Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
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כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי
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אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,

לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים
רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
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,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

'ÈÏ Lc˜'Â,ÈÚÈ·¯ ˙È·a ¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
 ֿ שתים שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»

˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈
.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות
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.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

 ֿ (כסף ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות

הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה
משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,

ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות
יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
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הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא
לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»
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ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות

נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
 ֿ בחול תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»
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לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, ֿ 61)ברכות לבית בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈

„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆
.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
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וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי
לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת

בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
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של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות

בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא
מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
 ֿ קריאת ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

ה'תשע"ח  מרחשון ד' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק
ספר אהבה -הלכות מזוזה 

¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
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גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא
שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות

בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»

Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«
Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
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וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה

טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
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לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'
ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל

א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,
מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון

א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם
י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה

נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי
ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא

אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈

ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»
„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ãycew zegiyn zecewpã

."zezlc el eidie"

למזוזה, תנאי אינה שדלת וכתב, השיג כאן הראב"ד אבל
במזוזה. חייב דלת אין אם ואף

הרמב"ם  הדלת, בגדר הוא מחלוקתם שטעם לומר ויש
חלק  היא וממילא ויציאה, לפתיחה עשויה שהדלת סבר

אבל  במזוזה, חייב ואינו בשער חסר דלת אין ואם מהשער,
ואינה  השער לסתימת רק עשויה שהדלת סבר הראב"ד

במזוזה. השער חייב דלת אין אם גם ולכן ממנו, חלק
(446 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
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שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים

שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,
בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר

כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

 ֿ (כסף לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»
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מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו

כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה

ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈
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ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
 ֿ מצוות מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
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אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:

(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו
נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה

אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס
פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש

(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה
בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.‰·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»

ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»
B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»

¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»
dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה
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רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים

ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»

‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»
ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«

ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ
.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
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ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
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בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תשע"ח  מרחשון ה' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק ֿ 7)(לעיל י"ב הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
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dxezקסב xtq zekld - dad` xtq - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆

Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
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קסג dxez xtq zekld - dad` xtq - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆

ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
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,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««

,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ

'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ
- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
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קסה dxez xtq zekld - dad` xtq - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈

,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
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dxezקסו xtq zekld - dad` xtq - oeygxn 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦
äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨
:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§
:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ
éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©
étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©
âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨
íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦
Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨
zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦
ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ
:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©
äåäé Enò øáòé©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìäBäé zìòt EzáL §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£
éãé:E ¨¤«:ãòå íìòì Cìîé äBäé§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò äBäé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥
íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«
.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»

‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»

¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆
¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,
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הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו

עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,
וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה

וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן
כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,
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.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈
.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆
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Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÚ5„aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ ‡lL6ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ∆…¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ - ‰·È˙k7ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ¿ƒ»««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿

ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL (‰ .¯ÚN≈»∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»«
ÛÏw‰8ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL (Â .9‡Ïa ·zÎpL (Ê . «¿»∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…

ËeË¯N10„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á .11·zÎpL (Ë . ƒ¿∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«
˙BBLÏ ¯‡La12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13‡ˆBik B‡ , ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ«≈

B·14˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‡Ïa ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…
‰eÎ16ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È . «»»∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ

˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18(ÂË . ¬ƒ∆»∆»¿»¿
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ ‰„ÒÙpL¯wÚ Ïk19, ∆ƒ¿¿»««««∆…ƒ»≈»ƒ»

‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡20ÔÈa , ƒ¿∆¿«∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈
·˜a21LeËLËa ÔÈa ,Ú¯˜a ÔÈa ,22B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ¿∆∆≈¿∆«≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ≈¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈
˙Á‡ ‰·˙k ˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙23˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ . ≈¿≈≈¿≈»∆»ƒƒ»«

˙BiL¯t‰24˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÁÈ .25·˙kL (ËÈ . «»»ƒ∆ƒ»««ƒ∆»«
‰¯ÈLk ·˙k‰ ¯‡La26È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î . ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈

‰¯B‰Ë27. ¿»
¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈

בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה
ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר

נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
 ֿ (כסף הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין
לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,
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וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,

הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»
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ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"zeixad lr caekn eteb dxezd z` caknd lk...."

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו
הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם  בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם
המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות" על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא תורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
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מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין  הגם תורה

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã

."mler i`a lkl on`pd crd `edy"

ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשע"ח  מרחשון ו' חמישי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם
שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייבת ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈
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של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות

שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא
מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו

ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות
ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות

ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).
לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט

רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
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BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»

˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך

- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת
אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת

לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,
א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה

בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
 ֿ לעבודה בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»
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Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»

¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ
¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ

B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
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סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה
ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות

הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית
צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).
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.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין

הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



zivivקעח zekld - dad` xtq - oeygxn 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת

לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
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‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…
‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»

,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆
.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
 ֿ לבית בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין
חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק

מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש
ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא

חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'
האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

."ef devnn envr xehtl ciqg mc`l ie`x oi`"

כל  בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי כתב י"ב ובהלכה
מצות  כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק ורואים ה'".
ציצית  מצות על מדבר תחילה הלכות. בשתי פרטים לשני
ובהלכה  כו" זו ממצוה עצמו שיפטור ראוי ש"אין עצמה
ציצית  ממצות הבאה המצוות כל זכירת את מבאר שאח"כ

כולן". המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי -
כתיקונה  המצוה קיום לשיטתו כי יחד, חיברם ה'טור' אבל

" ישנו כאשר רק האפשרות הוא היינו אותו" וראיתם
לומר  יש הרמב"ם בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי  גם ולבישתן עשייתן בעצם הוא המצוה שקיום

אותם". "וראיתם לקיים אפשר
100 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,

יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ח  מרחשון ז' שישי יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קפי zekxa zekld - dad` xtq - oeygxn 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית
הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף

י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות
"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆

„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ
.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם

ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק
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.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
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אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆

˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»
˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
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Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»

CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«
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ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«

˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈
.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
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‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆
'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן

הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו
 ֿ (כסף לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה

ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»
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והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ
d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»

¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»
ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»

¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
 ֿ ויום בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
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ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»

‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
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ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל
לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון

יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח

הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין
אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
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וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת

אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".
מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך

ה"ה. פ"ב,

ה'תשע"ח  מרחשון ח' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל
הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים

יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם
הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי

לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות
וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ

אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו
שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה
הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
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ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

גמרה.14) לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף
המזון.16) ותוספתא 17)ברכת ב עמוד  קא דף (פסחים

אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות
וממילא  אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב כגמרה זה והרי
הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על
על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
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לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת
להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת

ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי
וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»

א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)

ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם
פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם

הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א
(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה
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- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה

כט.). (קידושין הארץ 4)חייבות על בה: שנאמר מפני
לבנות  ניתנה לא והארץ י) ח, (דברים לך נתן אשר הטובה

וברש"י). שם (ברכות לעיל 5)להתחלק נתבאר שכבר
אינו  – סופרים מדברי רק החייב שהמברך ה"יא), (פ"א,

התורה. מן החייב את זה6)מוציא שאין È‡„Âכלומר:
בלבד. סופרים מדברי אלא לברך חייבים הקטנים

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ

בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות

ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)
ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,

ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה
אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי

נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה
עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר

נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



zekxaקצד zekld - dad` xtq - oeygxn 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים
ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.
Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא

שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«

˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
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והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור
זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות

א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו
לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא

השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו
ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
סעודתם  בתחילת יחד נועדו ולא הואיל שנתחברו, אחרי
פ"ז). ברכות יונה" רבינו "תלמידי בפירוש וכן (ראב"ד,

נ:).53) (ברכות זימון" חובת מהם אין 54)"ופרחה כי
מחייבתם  בחבורה לאכול קביעתם אלא מצרפתם, הפת

(שם.). בזימון

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆

מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
È¯·cÓ C¯·Ï ÌÈ·iÁ Ô‰L ,eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡70‡e‰L ,Ú·NÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ«»¿ƒ¿««»ƒ«»≈ƒ»≈»»
ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL ,Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,„·Ú B‡∆∆≈ƒƒ»∆»««»¿»»ƒ
·iÁ‰ ‡l‡ ,Ô˙·BÁ È„ÈÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰«»≈ƒƒ»ƒ≈»»∆»««»

B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת
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צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈

ה"א).10) (פ"ג, קריאתֿשמע הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב). (פ"ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי

שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי ה"ו) לקמן (ראה הכלי
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט"ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט, נטילה

ע"א.14) קו, הקב"ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "

מובאת  גאון, עמרם רב דעת וכן ה"ד). יא, פרק לקמן
פ"ח. לברכות יונה' למנוע 17)ב'רבינו באים והם הואיל

י.).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע"פ

.‚˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.„˜¯t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי"ף קו:) (חולין והזרוע היד חיבור מקום
רביעית,28)פ"ח. ושיעור קז. חולין מ"א; פ"א, ידים

ה"י. פ"ג, שמע קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר
בשר 29) על המודבקים טיט או בצק כגון הגוף, בטבילת

ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ"אֿב. ע"ב.30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי השלימתו,

ה"ג). פ"ז, ע"א.33)מקואות כב, זבחים
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.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב ולא טז, הלכה בסמוך

פ"ב). מעין 36)ידים מי אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי עלֿפי (כסףֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח). פ"ט, לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי שנשאבו
ישר 38)הקרקע. שנשפכו ודוקא פ"א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע, בור לתוך מהכלים
הם  הרי - שבקרקע הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות

.Ê,‰‡¯Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט.40) בסמוך כמבואר רע, ריחם או מרים שהיו כגון
מ"ג).41) פ"א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע"א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב"י  משמע בהווייתם "מים" כי טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס סי' נחש,43)או"ח מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח הל' והשווה ל:) (ע"ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ"יא, אנו שאין וכיום שם. ע"ז,

לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים

מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון
בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ

מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע"א. קז, חולין
א). משנה א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«
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‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
פ"א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים

רביעית.82)מ"ב). שמחזיק ע"א.83)אע"פ קז, חולין

.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי

מ"ה.86)דעת. פ"א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו
הרע"ב). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח "באים הם והרי

הטייתו. מכח נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי
"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק ידיו, שנטל
קס). לנטילה 96)סי' ופסולים טמאים בעצמם שהמים

ד). ב, מ"ב.97)(ידים פ"ב, ידים,98)מקוואות מס'
שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף לדבר: רמז
ט). סג, (ישעיה הפרק,101)וינשאם לפני בתחילה שהיו

והזרוע). היד (חיבור לפרק חוץ אח"כ שהרי 102)ויצאו
ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ"ג). פ"ב, ידים ד:; (סוטה הפרק
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק מתוך המים הגיעו
והם  בשפע מים השופכים ידים נוטלי בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי להגביהן עליו שאז לפרק חוץ מתפזרים
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קסב). סי' או"ח עי"ב.103)(ב"י ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח התימנים, ובכת"י קה:), (חולין
ואם  כלי, צריכים אינם זה ולפי קרקע", גבי על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע שעל קסמים גבי על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס למי פרט באש, שהוחמו
ט. הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב'). ס"ק קסד, סי' אברהם' ע"ב.112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש"י ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
זה  והרי ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה, נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי דומה
ומצרכי  הואיל ה"ח), פ"א, (לעיל הפסק זה שאין לבהמה,

קסה). סי' או"ח וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף.
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע שמא חוששים ואין

ה"ט). פ"ח, הטומאה אבות בהל' רבינו דברי והשווה קז:;
לו  שאין במי אלא זה אין רבינו בדברי הכסףֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי
ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)

ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת

זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו
ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר

בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח
מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש

שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



רי zerc zekld - rcnd xtq - oeygxn 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ
ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»

.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ

¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆
ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
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„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ
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‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת

לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו
פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ

בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים
ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון

ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

ה'תשע"ח  מרחשון ג' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈

ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ
e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆
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ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»
‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»
¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«

."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33„ÈbÓe" : «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»«ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï34‰ÁÈN elÙ‡ : ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒƒ»

.ÔÈc‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l«̃»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆«ƒ
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ35‡ÏÂ ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ¿…

ÌÈaˆÚ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37‡ÏÂ . «¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»¿…
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È38Ì‰ÈL ÔBˆ¯· ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿¿≈∆

·MÈ˙zL È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈
ÙdL39„iÓ L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ ,40. «¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך
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.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



zercרו zekld - rcnd xtq - oeygxn 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ

‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»

,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
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ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ח  מרחשון ד' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות
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.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
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˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…
‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ה'תשע"ח  מרחשון ה' רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
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לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם
מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה ֿ 17)שם.16)ירושלמי, בהקדוש
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ

ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»
˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈

‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»
ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»

!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
 ֿ הקדוש היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
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לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
 ֿ בבית שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

ה'תשע"ח  מרחשון ו' חמישי יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם
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תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - ֿ 24)למקרא בבא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
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למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל
רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח

הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות
בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
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BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈
˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תשע"ח  מרחשון ז' שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
 ֿ הקדושֿברוך של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
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רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים
רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי

רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,
חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה

בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ה'תשע"ח  מרחשון ח' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
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וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
 ֿ בתלמידי לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
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אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין
ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
ֿ 56)ה"א). לתלמוד המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני
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ה'תשע"ח  מרחשון ב' ראשון יום

יב. כו. עשה מצות
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ יֹום, ּבכל ֿ יׂשראל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
להם" אמֹור יׂשראל ֿ ּבני bk)את ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

ה'תשע"ח  מרחשון ג' שני יום

יג. עשה מצות
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה את יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני (l`:ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

ה'תשע"ח  מרחשון ד' שלישי יום

יח. טו. עשה מצות
― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

ּבית ֿ מזזֹות על "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא
"ּובׁשערי(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .my) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

(k ,`iמּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ;sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ
(jli`e `l.

― הי"ח ֿ זכרהּמצוה לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה
יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָאפׁשר
לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיכּתבּו

ֿ הּׁשירה epif`d)את zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)jezne) ִֶַַָֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk lr ieevd

(dxezdּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
dlek)ּפרׁשּיֹות dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן . ְִֵָָָ

ֿ הּתֹורה ּכל ― הּזאת" ֿ הּׁשירה "את ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. ֿ הּׁשירה את :(k`:)הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה eixac)את lr dywd):אּבּייxn`p) ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
(jlny dpynaׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok)הדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה a`לא?!" `l my) ְְְִַָָָָָָָָ

(cnll weqtdלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָאת
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ֿ אדם ׁשּכל הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ח  מרחשון ה' רביעי יום

יז. עשה מצות
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ח  מרחשון ו' חמישי יום

יד. עשה מצות
יום ראשון ֿ חמישי ב 'ֿ ו 'מרחשון 
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על אף gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ
א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
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ריט oeygxn 'gÎ'f ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין
ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ

ה'תשע"ח  מרחשון ז' שישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ח  מרחשון ח' ש"ק יום

יט. עשה מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ז 'ֿ ח 'מרחשון 

הקודם ביום נדפסה הי"ט ְִַַָהּמצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oixcdpq(oey`x meil)

epiide ,'`a,minyd ipprk ,zexidna giynd `aiyáéúëeh dixkf) §¦
(hwiCv Kl `Fai KMln dPd mlWExi zA irixd oFIv zA c`n iliB'¦¦§Ÿ©¦¨¦¦©§¨©¦¦¥©§¥¨¨©¦

`Ed rWFpe,'øBîç ìò áëBøå éðòiprk ,h`l giynd `aiy epiide §¨¨¦§¥©£
m` ,envra uxize .zelvra exeng lr akexdeëæ`eai ,l`xyi ¨

zexidna giynd,'àiîL éððò íò'm`e,eëæ àìk ,h`l `eaiéðò ¦£¨¥§©¨Ÿ¨¨¦
d.øBîç ìò áëBø¥©£

:df weqt ly epipra dyrn `xnbd d`ianàkìî øBáL déì øîà̈©¥§©§¨
qxt jln xn` -ììàeîL,brl jxcaéúà àøîç ìò çéLî ,eúéøîà ¦§¥¨§¦¨¦©©£¨¨¨¥

exear ceak df oi`e ,xeng lr `eai giyndy mixne` mz` -
,xeng lr aekx `ealéì úéàc à÷øa àéñeñ äéì øcMéàgly` - ¤©©¥§¨¨§¨§¦¦

.il yiy d`pe wxeqn qeq ip` eldéì øîà,digc jxca l`enyéî ¨©¥¦
éðåeb øåéç øa Cì úéà,mirav ipeeb d`n ea yiy qeq jl yi ike - ¦¨©¥¨©¨¥

.mipeeb d`n ea yiy ,giynd ly exeng enk
:giynd z`ial jiiyd dyrn d`ian `xnbdåì ïa òLBäé éaø,é ©¦§ª©¤¥¦

déçkLàe`vn -eäiìàì,`iapdàúøòîã àçúétà éà÷ éåäc- ©§§¥§¥¦¨©£¥¨¥©¦§¨¦§¨§¨
ezxrn gzt lr cner didy,éàçBé ïa ïBòîù éaøcmy `agzdyk §©¦¦§¤¨

,mi`nexdndéì øîà,iel oa ryedi iax eze` l`y -àðéúà ¨©¥¨¥¨
éúàã àîìòì.`ad mlerd iigl `ea` ip` m`d -äéì øîà,edil` §¨§¨§¨¥¨©¥

,äfä ïBãà äöøé íà.my diexy dzidy dpikyl dzid ezpeeke ¦¦§¤¨©¤
,éåì ïa òLBäé éaø øîà,onf eze`a,éúéàø íéðL`iapd edil` mde ¨©©¦§ª©¤¥¦§©¦¨¦¦

,i`gei xa oerny iaxeìL ìB÷å,ézòîL äLdpikyd lew epiide §§Ÿ¨¨©§¦
.my diexy dzidy

déì øîà,`iapd edil` z` iel oa ryedi iax l`ye jiynd - ¨©¥
çéLî éúà úîéà.giynd `eai izn -déì øîà,edil`déìééL ìéæ ¥©¨¥¨¦©¨©¥¦©§¥

déãéãì,el`ye jiynd .envr giynd z` l`ye jl -áéúé àëéäå §¦¥§¥¨¨¦
,el aiyd .giynd `vnp okide -àçúétàxrya -ã] (àúø÷ã)xir ©¦§¨§

[éîBø,xfg .inex xird xry cbpk oeeknd mewna ,ocr oba ,xnelk ¦
,el`yedéðnéñ éàîe`edy rc` mditly ,eipniq md dn - ©¦¨¥

,edil` eaiyd .giyndíéàìç éìáBñ éiðò éðéa áéúéoia ayei `ed - ¨¦¥¥£¦¥§¥¢¨¦
,mirbp mdl yiy miiprdïleëå,my mi`vnpd milegd lke - §¨
,mdirbp z` miwpn mdykàðîéæ ãça éøéñàå eøLmrta migzet - ¨©£¦¦§©¦§¨

mze` mixyewe mixfege ,mze` miwpne ,mdirbp lk z` zg`
.zeyeagzaeäéà,giynd ,`ed la` -ãç øéñàå ãç éøLgzet - ¦¨¥©§¨¦©

oeik ,envr ipta rbp lkl dyer jke ,exbeqe xfege edwpne cg` rbp
càðéòaî àîìéc ,øîà,l`xyi z` le`bl `eal ywaz` `ny - ¨©¦§¨¦¨¥¨

ákòéà àìc`l` ,mirbp ipy xeywl jxvpd onf akrz` `ly - §¨¦©©
.cin ml`ebl `v`

:df dyrna `xnbd dkiynndéaâì ìæàiel oa ryedi iax jld - £©§©¥
e ,giynléìò íBìL' déì øîà'éøBîe éaø Edéì øîà ,,giyndíBìL' ¨©¥¨¨¤©¦¦¨©¥¨

éìò'éàåéì øa E.'iel oa jilr mely' -déì øîà,iel oa ryedi iax ¨¤©¥¨¥¨©¥
øî éúà úîéàì.l`xyi z` le`bl ,ipec` `eai izn -déì øîà §¥©¨¥©¨©¥

,giyndíBiä.`ea`eäiìà éaâì àúàiel oa ryedi iax `a - ©£¨§©¥¥¦¨
,`iapd edil`ldéì øîàedil`Cì øîà éàî,giynd,déì øîà ¨©¥©¨©¨¨©¥
giynd il xn`éìò íBìL'déì øîà .'éàåéì øa E,edil`Cì Cçèáà ¨¨¤©¥¨¥¨©¥©§§¨¨

éúàã àîìòì Ceáàìåjia`e dz`y giynd jgihad df xeaica - §©£§¨§¨§¨¥
did `l `ad mlerd oa ziid `l m`y ,`ad mlerd iigl mipnefn
dpkn did `l `ad mlerd oa jia` did `l m`e ,mely jl aiyn

.'iel oa' ,jia` mya jze`
déì øîà,iel oa ryedi iaxéa øwL à÷ éøewLil xwiy giynd - ¨©¥©¥¨©©¦
,eixaca'àðéúà íBiä' éì øîàc,l`xyi z` le`bl `ea` meid - §¨©¦©¨¥¨

àúà àìå.ml`ebl `a `le ,meid miizqd xake -déì øîà,edil` §Ÿ£¨¨©¥
Cì øîà éëämildza weqtd oeylk ,jl xnel ezpeek dzid jk - ¨¦¨©¨

(f dv),'eòîLú BìB÷a íà íBiä'z` le`bl meid `ea` ,xnelk ©¦§¦§¨
.'d lewa ernyi l`xyi m` ,l`xyi

:dle`bd uw oipra dyrn `xnbd d`ianéaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦
øîà .àa ãåc ïa éúîéà ,àîñé÷ ïa éñBé,aiydl dvex ipi` ,mdl ¥¤¦§¨¥¨©¤¨¦¨¨©

y oeikéðà àøééúî,mkl xne`y ixg`y ipyyeg -eLwáz ànL ¦§¨¥£¦¤¨§©§
úBà épnî.ixacl di`xe oniq -Bì eøîà,eicinlzïéL÷áî eðà ïéà ¦¤¦¨§¥¨§©§¦

äfä øòMä ìBtiLëì ,íäì øîà .úBà Enî,inex ly -,äðaéåxefgie ¦§¨©¨¤¦§¤¦©©©©¤§¦¨¤
äðaéå ,ìBtéå,aeyìBtéå,ztqep mrtïaL ãò BúBðáì ïé÷étñî ïéàå §¦§¦¨¤§¦§¥©§¦¦¦§©¤¤

.àa ãåc̈¦¨
Bì eøîà,eicinlzúBà eðì ïz ,eðéaø.jixaclíäì øîàiqei iax ¨§©¥¥¨¨©¨¤

,`nqiw oaåikéì ízøîà Ck àì,dligznépnî ïéL÷áî ízà ïéàL §Ÿ¨£©§¤¦¤¥©¤§©§¦¦¤¦
ïë ét ìò óàå ,Bì eøîà .úBàepixd ,ywap `ly jl epxn`y s` - ¨§§©©¦¥

.ze` jnn miywanCk íà ,íäì øîà,ixack zn`d m` -eëôäé ¨©¨¤¦¨¥¨§
ñééît úøòî éî,ocxid xdp `vei mynyíãì eëôäðå ,íãì. ¥§¨©©§¨§¨§¤¤§§¨
:`xnbd zxtqnBúøéèt úòLa,`nqiw oa iqei iax lyïäì øîà ¦§©§¦¨¨©¨¤

,eicinlzléðBøà éì e÷éîòäwnera iteb mr oex`d z` exaw - ©£¦¦£¦
,rwxwd
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א



pÎhnרכ wxt diryi - mi`iap

èî ÷øô äéòùéekÎak

áëéðá eàéáäå éqð íéøà íénò-ìàå éãé íéBb-ìà àOà äpä ýåýé éðãà øîà-äkéúðáe ïöça CC «Ÿ¨©º£Ÿ¨´§¦À¦¥̧¤¨³¤¦Æ¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©Æ¦Æ§½Ÿ¤§Ÿ©−¦
:äðàNpz óúk-ìòâëéðîà íéëìî eéäåéú÷éðéî íäéúBøNå Céìâø øôòå Cì eåçzLé õøà íétà CC ©¨¥¬¦¨¤«¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤Æ¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©´£½̈©£©¬©§©−¦

(ñ) :éB÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék zòãéå eëçìéãë:èìné ÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî çwéä §©¥®§¨©Æ©§Æ¦«£¦´§½̈£¤¬«Ÿ¥−Ÿ¨«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−¦¨¥«
(ñ)äëéða-úàå áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéøò çB÷ìîe çwé øBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ékC ¦´Ÿ¨©´§À̈©§¦³¦Æª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥Æ¨Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦

:òéLBà éëðàåëéðBî-úà ézìëàäåýåýé éðà ék øNa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñòëå íøNa-úà C ¨Ÿ¦¬¦«©§©£©§¦³¤©Æ¦Æ¤§¨½̈§¤¨¦−¨¨´¦§¨®§¨§´¨¨À̈¦´£¦³§¨Æ
(ñ) :á÷òé øéáà Cìàâå CòéLBî«¦¥½§Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ

ð ÷øô äéòùéaÎ`

àBì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà | äḱŸ¨©´§À̈¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤Æ£¤´¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®
:íënà äçlL íëéòLôáe ízøkîð íëéúðBòa ïäáøBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ Léà ïéàå éúàa òecî ¥³©£«Ÿ¥¤Æ¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨¨«¦»§¥´¤¼£¨¸

íúâc Làáz øaãî úBøäð íéNà íé áéøçà éúøòâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå úeãtî éãé äøö÷̈§¨³¨¦Æ¦§½§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©£¨¦º©£¦´À̈¨¦³§¨Æ¦§½̈¦§©³§¨¨Æ
:àîva úîúå íéî ïéàî¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«

i"yx
.éãé (áë):גליות להביא סימן בלע"ז éñð.נסי פירקא

ונותנין  קיבוץ סימן והוא ל) (לעיל הגבעה על וכנס כמו
בגד: בעזרא ïöåçá.בראשה לו ודומה בלע"ז איישיל"א

ה): (נחמיה נערתי חצני אני øåáâîוגם ç÷åéä (ãë)
.çå÷ìî מלקוח מעשו לקחת אפשר שאי אתם כסבורים

הצדיק: יעקב של êáéøé.שביו úàå (äë) מריביך ועם

אריב: êéðåî.(åë)אני úà éúìëàäå לחית הבבליי'
אונאת  כה) (ויקרא תונו אל ל' מוניך בשרם, את השדה

בגידופיהם: אותך המקנתרי' יין:ñéñòëå.דברים מתק
.ïåøëùé íîã לשתות הרגילים אותם מדמם ישכרו כן

ת"י: כן השמים עוף אלו הם ומי éúàá.דם òåãî (á)
אלי: פונה מכם מי איש ואין אליכם להתקרב

cec zcevn
(·Î).È„È ÌÈÂ‚ Ï‡ ר"ל ‡˘‡ ישראל את להביא  להם לרמז 

זאת: על לבם ÈÒ.אעיר ÌÈ¯‡רמז ענין הוא וגם נס ארומם
במ "ש : הדבר רב:·ÔˆÂÁ.וכפל  בכבוד  יביאום (Î‚)ר"ל 

.˙Ú„ÈÂ: בידי והיכולת ה' שאני תדע  ˜ÈÂ.אז Â˘Â·È ‡Ï ¯˘‡
לבושה : לו תחשב בא ואינו לדבר המקוה ‰Á˜ÂÈ.(Î„)כי

עשו מיד  לקחת  אפשר וכי  לומר אתם  כסבורים  לומר רצה
ששלל: המלקוח את  ˘·È.הגבור  Ì‡Âמידו להמלט אפשר וכי

הצדיק: יעקב  את  ששבה  השבי ÂÎÂ'.(Î‰)את ‰Î ÈÎ ר"ל
השבי לקחת  אפשר  זה  שגם  ה' אמר כה  כי  הוא  כן לא אבל 

העריץ: מיד  המלקוח  ולהמליט  הגבור עשו Í·È¯È.מיד  ˙‡Â
אני: אריב  בך  המריבים הראויותÈ˙ÏÎ‡‰Â.(ÂÎ)עם  להחיות

דברים: באונאת  אותך  המקנתרים  את אאכיל  בשר  ‡˙לאכול
.Ì¯˘·: בשרם את  שיאכיל  אמר  ביאור „ÌÓלתוספת ÒÈÒÚÎÂ

.ÔÂ¯Î˘È כדרך מדמם ישכרו דם לשתות  הראויות  העופות
מליצה : ענין והוא  עסיס  ÂÎÂ'.השותה  ÂÚ„ÈÂיבינו הכל אז 

במקרה: בא ולא  אלה  כל  עושה  ה' ÂÎÂ'.אשר  ÍÏ‡Â‚Â כפל
במ "ש: הדבר 

(‡).'ÂÎÂ ¯ÙÒ ‰Ê È‡הספר זה איזה אבל  ג) (ירמיה וכו' כריתותיה ספר את  ואתן כמ "ש כריתות גט  לה נתתי אמנם  אם  כאומר
הכריתות: נעקר כשתשובו וא "כ  שם כמ"ש הפשע בעבור היתה  הלא  שלחתיה מה מפני  בה נראה  ר"ל בה  שלחתיה ‡Âאשר 

.È˘ÂÓ ÈÓ:החוב בפרעון לו אתכם שמכרתי עד מה דבר לי הלוה  Ì˙¯ÎÓ.מי ÌÎÈ˙ÂÂÚ· Ô‰תהיו תשובה כשתעשו וא "כ 
השילוחין:ÌÎÈÚ˘Ù·Â.נפדין: נעקר יהיה  בתשובה וא"כ  שלכם  הכנסים  נשלחה  הפשעים  ·‡˙È.(·)בעבור ÚÂ„Óבאתי אני

אלי: פונה  איש ואין אליכם  לי:˜¯‡˙È.להתקרב משיב מי  ואין  אלי ידי‰˜ˆÂ¯.שתבואו קצרה  וכי תועלת  בי אין וכי ר"ל 
אתכם: הנמשלים·‚È˙¯Ú.מלפדות העכו "ם אחריב ר"ל  מדבר כמקום יבשות נעשות והנהרות  ויבש  חורב נעשה בים גוער כשאני

רבים: „‚˙Ì.למים ולפי˙·‡˘ יאבדו העכו "ם אנשי לומר ורצה  ותבאש בצמא תמות כי המים מחסרון תבאש הדגים קבוצת
הנהרות: ביובש הנופל לשון אמר  לנהרות  שהמשילם 

oeiv zcevn
(·Î).ÈÒ: לרמז מפה  עליו ומשימים זקוף כלונס ·ÔˆÂÁ.הוא

נערתי חצני  גם  כמו  הבגד  כנף  יקרא ה')כן Û˙Î.:(נחמיה ÏÚ
השכם: כאשר‡ÍÈÓÂ.(Î‚)על  כמו תינוקת  מגדל נקרא כן

היונק  את האומן יא)ישא בלשוןÂÎÁÏÈ:(במדבר לחיכה ענין .
השור  כלחוך  כב)וכן תקוה:˜ÈÂ.:(שם כןÁÂ˜ÏÓ.(Î„)מל '

המלקוח ואת  השבי  את כמו  הבהמה  שבי לא)נקרא  :(שם
(‰Î).ıÈ¯Úעריץ כגבור כמו כ)חזק עניןÍÈÂÓ.(ÂÎ):(ירמיה

תונה לא וגר וכן  דברים ואונאת כב)קנתור הואÒÈÒÚÎÂ.:(שמות
רשעים ועסותם כמו כתישה ג)ענין ענבים(מלאכי יין כן ונקרא

וכן וכתישה סחיטה  ע "י יוצא  שהמשקה ע"ש  רמונים או 
רמוני ח)מעסיס  המדהÔÂ¯Î˘È.:(ש"ה מכדי יותר השתיה ענין 

חוזק:‡·È¯.הראויה: ענין
(‡).˙Â˙È¯Î ¯ÙÒ: ומפריד הכורת שלכם:‡ÌÎÓ.גט כנסיה 

.È˘ÂÓבו נושה  כאשר כנושה  כמו מלוה כד)ענין :(לעיל
(·).Ô‰:באמת.È˙¯Ú‚·:נזיפה צעקת מלשון‡È¯Á·.ענין 

ויובש: סרחון:˙·‡˘.חורב  ענין 

bl wxt aei` - miaezk

âì ÷øô áåéà`lÎk

ë:äåàz ìëàî BLôðå íçì Búiç ezîäæåàëéàøî BøNa ìëé(éôùå):eàø àì åéúBîöò etLå §¦«£©´©¨´¨®¤§¹©§À©£©¬©£¨«¦´¤§¨´¥®Ÿ¦§ª¬©¹§À̈´Ÿª«Ç
áë:íéúîîì Búiçå BLôð úçMì áø÷zåâëíãàì ãébäì óìà-épî ãçà õéìî Càìî | åéìò Lé-íà ©¦§©´©©´©©§®§¹©¨À©«§¦¦«¦¥³¨¨̧©§À̈¥¦À¤¨¬¦¦¨®¤§©¦−§¨¨´

:BøLéãë:øôë éúàöî úçL úãøî eäòãt øîàiå eppçéåäë:åéîeìò éîéì áeLé øòpî BøNa Lôèø ¨§«©§ª¤À©ÀŸ¤§ −¨¥¥¤¬¤À̈©¨¨¬¦«Ÿ¤ª«£©´§¨´¦®Ÿ©¹̈À¦¥¬£¨«
åë:Bú÷ãö LBðàì áLiå äòeøúa åéðt àøiå eäöøiå | dBìà-ìà øzòéæëøîàiå íéLðà-ìò | øLé ¤§©³¤¡¸©©¦§¥À©©´§¨ −¨¦§¨®©¨¬¤¤¹¡À¦§¨«¨³Ÿ©£¨¦À©ÀŸ¤

:éì äåL-àìå éúéåòä øLéå éúàèççëäãt(éùôð)úçMa øáòî BLôð(éúéçå):äàøz øBàa Búiçå ¨ −¨¦§¨¨¬¤¡¥À¦§Ÿ¨¬¨¦«¨¨´©−§¥£´Ÿ©¨®©§¹©¨¨¬¦§¤«
èë:øáb-íò LBìL íéîòt ìà-ìòôé älà-ìk-ïäì:íéiçä øBàa øBàì úçL-épî BLôð áéLäì ¤¨¥−¤¦§©¥®©£©−¦¨´¦¨«¤§¨¦´©−§¦¦¨®©¥¹À§´©«©¦

àìøaãà éëðàå Løçä éì-òîL áBià áL÷ä: ©§¥−¦¬§«©«¦®©¹£¥À§¨Ÿ¦¬£©¥«

i"yx
(Î).íçì åúéç åúîäæå חולה של וחייתו נפשו ממאסתו

מאכל: תאוה:åùôðå.כל מאכל כל ìëé(Î‡)מזהמת
.éàåøî åøùá עיני בדמעות כלו כמו ממראה בשרו יחשך

ב) עינים(איכה כו)מכלות åéúåîöò.:(ויקרא åôåùå מתנתקין
מדוכתיה דשף כמו ושופו מב)ממקומו, åàåø.:(חולין àì

ותואר: מראה להם óìà.(Î‚)אין éðî ãçà במגידי
ישרו: יליץ והוא åäòãô.המקום:åððåçéå.(Î„)פשעו

מצאתי  מוכיח והענין בעיי"ן מתחלפ' אל"ף פדאהו כמו
פדיון: והוא åøùá.(Î‰)כופר ùôèø רוטפש

בלע"ז: הנוער øòåðî.אשקוש"א מן בשרו נתעורר
ומשונק מנוער דמיון (בייסורי)שהוא זו לתיבה ואין חליו

הענין  כמשמעות לפרשו הוצרכנו העניינים ולפי במקרא

כמו  בו נתוספ' הטי"ת ואומר רפש בלשון והפותרו
מד) טי"ת (בראשית אין כי מאוד הוא טועה נצטדק

נתפעל  או מתפעל בלשון כיֿאם בתיבה מתוספת
צדק  כמו תיבות בשאר ולא צד"י שיסודה ובתיבה

צרוע וכמו יג)ונצטדק וילכו (ויקרא נאמן, ציר נצטרע,
הצטיידנו צדה ט)ויצטיירו, וברפואה áåùé.:(יהושע בכחו

בחרותו: ìò(ÊÎ)בתפילה:äòåøúá.(ÂÎ)לימי øåùé
.íéùðà מחליו כשניצול אנשים של שורות יעשה

ליוצרו: éì.ויתודה äåù àìå:בדבריו שכר לי נהיה לא
(ËÎ).ùìù íéîòô שלא בחליו עונותיו על מייסרו

ומן  גיהנם מן ידאג לפניו יכעיס יותר ואם להשחיתו
אשיבנו לא ארבעה ועל שנאמר א)המיתה :(עמוס

cec zcevn
(Î).Â˙Ó‰ÊÂכי עד החולי תכבד  אזי השכיל לא עדיין ואם 

הלחם : את תמאס החיוני ˙‡Â‰.נפשו  ÏÎ‡Ó מאכל אף תמאס
לה: תאב אדם שכל  ·˘¯Â.(Î‡)ערב  ÏÎÈבשרו משמן אז

לעין יראה  כאילו לכלות תמהר ר"ל  הראיה מן ויכלה ירזה
האדם לעין רואו לא  כי עם  יכותתו עצמותיו ואף הבשר כליון

באמת : היא  כן מ"מ  המה  מבפנים וכאשרÂ˙˜¯·.(Î·)כי 
מאד : יסתכן כי הקבר אל  לבוא נפשו קרבה השכיל  לא עדיין

.Â˙ÈÁÂהמות מלאך  שלוחי ידי  על לבוא  קרבה החיונית  נפשו 
האדם: את ÂÈÏÚ.(Î‚)הממיתים ˘È Ì‡אז נדון יהיה כאשר

טוב ומליץ  זכות מלמד  מלאך  עליו ימצא אם מעלה של  בב "ד 
לבדו והוא חובה עליו  מלמדים תתקצ"ט כי אלף  מן אחד  הוא  הזה המלאך  אם ואף עשה  אשר מה  יושר האדם על  להגיד 

זכות : ההיאÂÂÁÈÂ.(Î„)מלמד  והיושר  בהזכות כי שחת  מרדת אותו פדה המליץ  המלאך אל  ויאמר המקום אותו  יחנן עכ"ז
הכל : את  ויכריע  יחשב  ורב לגדול  ההיא היושר וכי  החוב  מלמדי רבו כי עם נפשו פדיון די ירוטב¯ÙËÂ˘.(Î‰)מצאתי ואז

בבשר: וממולא רטוב אז  להיות האדם דרך  כי נעוריו  מימי יותר בשרו ויתרבה  ÂÈÓÂÏÚ.בשומן  ÈÓÈÏ ·Â˘È:ובבריאות בחוזק 
(ÂÎ).¯˙ÚÈ:המות מן נפשו שגאל  על בתרועה לפניו להודות  פניו וירא בתפלה אותו וירצה אלוה  אל  יעתר  ואזÈÂ˘·.וכאשר

המיתה: מן נפשו גאל  אשר מה בעבור  ינכה ולא צדקתו  גמול  המקום לו ישיב מרביתÂ˘È¯.(ÊÎ)עוד  אצל  וילך  יצעד  וכאשר
המכאוב עלי באה  זה  ובעבור והישר השוה  דרך  אחזתי  ולא הישר דרך את ועויתי חטאתי הנה ויאמר ברבים  ויתוודה אנשים

חנם: על  Â˘Ù.(ÁÎ)ולא ‰„Ùהצלת ר"ל  החיים  באור תראה  החיוני ונפשו הקבר  בשחת מעביר נפשו  פדה הזה בהוידוי
מצדקתו : מה ינוכה לא אבל  הוידוי מעשה על  יחשב  ‡Ï‰.(ËÎ)המות  ÏÎ Ô‰עם שלש פעמים האל  יפעל  האלה כדברים

במכאוב: יוכח  ישכיל  לא ואם בחלום  לתשובה  לבו יעורר פעמים שלש עד  ויחטא ישוב כאשר ר"ל  בכדיÈ˘‰Ï·.(Ï)האדם 
בעוה "ב: הנצחיים  החיים  באור מאירה נפשו עוד  ולהיות הקבר  מן  נפשו ‡ÂÈ·.(Ï‡)להשיב לך ‰˜˘· השבתי הנה  כאומר 

ושתוק אלי ושמע  עוד והקשב אמריו הן הן והמכאוב  החלום  כי הוא כן  לא כי אדם לבני המקום יענה שלא שאמרת מה  על 
דבריך : יתר  על להשיב אדבר ואנכי 

oeiv zcevn
(Î).Â˙Ó‰ÊÂמעבירין ואין  ובדרז"ל  ותיעוב מיאוס ענין

קה)הזוהמא  והלכלוך:(חולין המאוס  עניןÂÙ˘Â.(Î‡)ור "ל 
ראש ישופך הוא  כמו  ג)כתיתה כמוÂ‰Ú„Ù.(Î„):(בראשית

פש¯ÙË˘.(Î‰)פדהו: ומן רטוב מן  מורכבת  מלה הוא 
תפשה פשה  כמו ריבוי ענין יג)שהוא  נעוריוÂÈÓÂÏÚ.:(ויקרא

העלם  זה מי בן יז)כמו התפלהÚÈ˙¯.(ÂÎ):(ש"א מרבית  ענין
יצחק ויעתר כה)כמו כמוÂ˘È¯.(ÊÎ):(בראשית וילך  יצעד 

בינה בדרך  ט)ואשרו עון‰È˙ÈÂÚ.:(משלי מל' והוא  העקמתי 
ועיות:



רכי pÎhn wxt diryi - mi`iap

èî ÷øô äéòùéekÎak

áëéðá eàéáäå éqð íéøà íénò-ìàå éãé íéBb-ìà àOà äpä ýåýé éðãà øîà-äkéúðáe ïöça CC «Ÿ¨©º£Ÿ¨´§¦À¦¥̧¤¨³¤¦Æ¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©Æ¦Æ§½Ÿ¤§Ÿ©−¦
:äðàNpz óúk-ìòâëéðîà íéëìî eéäåéú÷éðéî íäéúBøNå Céìâø øôòå Cì eåçzLé õøà íétà CC ©¨¥¬¦¨¤«¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤Æ¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©´£½̈©£©¬©§©−¦

(ñ) :éB÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék zòãéå eëçìéãë:èìné ÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî çwéä §©¥®§¨©Æ©§Æ¦«£¦´§½̈£¤¬«Ÿ¥−Ÿ¨«£ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−¦¨¥«
(ñ)äëéða-úàå áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné õéøò çB÷ìîe çwé øBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ékC ¦´Ÿ¨©´§À̈©§¦³¦Æª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤§¦¥Æ¨Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦

:òéLBà éëðàåëéðBî-úà ézìëàäåýåýé éðà ék øNa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñòëå íøNa-úà C ¨Ÿ¦¬¦«©§©£©§¦³¤©Æ¦Æ¤§¨½̈§¤¨¦−¨¨´¦§¨®§¨§´¨¨À̈¦´£¦³§¨Æ
(ñ) :á÷òé øéáà Cìàâå CòéLBî«¦¥½§Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ

ð ÷øô äéòùéaÎ`

àBì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà | äḱŸ¨©´§À̈¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤Æ£¤´¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®
:íënà äçlL íëéòLôáe ízøkîð íëéúðBòa ïäáøBö÷ä äðBò ïéàå éúàø÷ Léà ïéàå éúàa òecî ¥³©£«Ÿ¥¤Æ¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨¨«¦»§¥´¤¼£¨¸

íúâc Làáz øaãî úBøäð íéNà íé áéøçà éúøòâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå úeãtî éãé äøö÷̈§¨³¨¦Æ¦§½§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©£¨¦º©£¦´À̈¨¦³§¨Æ¦§½̈¦§©³§¨¨Æ
:àîva úîúå íéî ïéàî¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«

i"yx
.éãé (áë):גליות להביא סימן בלע"ז éñð.נסי פירקא

ונותנין  קיבוץ סימן והוא ל) (לעיל הגבעה על וכנס כמו
בגד: בעזרא ïöåçá.בראשה לו ודומה בלע"ז איישיל"א

ה): (נחמיה נערתי חצני אני øåáâîוגם ç÷åéä (ãë)
.çå÷ìî מלקוח מעשו לקחת אפשר שאי אתם כסבורים

הצדיק: יעקב של êáéøé.שביו úàå (äë) מריביך ועם

אריב: êéðåî.(åë)אני úà éúìëàäå לחית הבבליי'
אונאת  כה) (ויקרא תונו אל ל' מוניך בשרם, את השדה

בגידופיהם: אותך המקנתרי' יין:ñéñòëå.דברים מתק
.ïåøëùé íîã לשתות הרגילים אותם מדמם ישכרו כן

ת"י: כן השמים עוף אלו הם ומי éúàá.דם òåãî (á)
אלי: פונה מכם מי איש ואין אליכם להתקרב

cec zcevn
(·Î).È„È ÌÈÂ‚ Ï‡ ר"ל ‡˘‡ ישראל את להביא  להם לרמז 

זאת: על לבם ÈÒ.אעיר ÌÈ¯‡רמז ענין הוא וגם נס ארומם
במ "ש : הדבר רב:·ÔˆÂÁ.וכפל  בכבוד  יביאום (Î‚)ר"ל 

.˙Ú„ÈÂ: בידי והיכולת ה' שאני תדע  ˜ÈÂ.אז Â˘Â·È ‡Ï ¯˘‡
לבושה : לו תחשב בא ואינו לדבר המקוה ‰Á˜ÂÈ.(Î„)כי

עשו מיד  לקחת  אפשר וכי  לומר אתם  כסבורים  לומר רצה
ששלל: המלקוח את  ˘·È.הגבור  Ì‡Âמידו להמלט אפשר וכי

הצדיק: יעקב  את  ששבה  השבי ÂÎÂ'.(Î‰)את ‰Î ÈÎ ר"ל
השבי לקחת  אפשר  זה  שגם  ה' אמר כה  כי  הוא  כן לא אבל 

העריץ: מיד  המלקוח  ולהמליט  הגבור עשו Í·È¯È.מיד  ˙‡Â
אני: אריב  בך  המריבים הראויותÈ˙ÏÎ‡‰Â.(ÂÎ)עם  להחיות

דברים: באונאת  אותך  המקנתרים  את אאכיל  בשר  ‡˙לאכול
.Ì¯˘·: בשרם את  שיאכיל  אמר  ביאור „ÌÓלתוספת ÒÈÒÚÎÂ

.ÔÂ¯Î˘È כדרך מדמם ישכרו דם לשתות  הראויות  העופות
מליצה : ענין והוא  עסיס  ÂÎÂ'.השותה  ÂÚ„ÈÂיבינו הכל אז 

במקרה: בא ולא  אלה  כל  עושה  ה' ÂÎÂ'.אשר  ÍÏ‡Â‚Â כפל
במ "ש: הדבר 

(‡).'ÂÎÂ ¯ÙÒ ‰Ê È‡הספר זה איזה אבל  ג) (ירמיה וכו' כריתותיה ספר את  ואתן כמ "ש כריתות גט  לה נתתי אמנם  אם  כאומר
הכריתות: נעקר כשתשובו וא "כ  שם כמ"ש הפשע בעבור היתה  הלא  שלחתיה מה מפני  בה נראה  ר"ל בה  שלחתיה ‡Âאשר 

.È˘ÂÓ ÈÓ:החוב בפרעון לו אתכם שמכרתי עד מה דבר לי הלוה  Ì˙¯ÎÓ.מי ÌÎÈ˙ÂÂÚ· Ô‰תהיו תשובה כשתעשו וא "כ 
השילוחין:ÌÎÈÚ˘Ù·Â.נפדין: נעקר יהיה  בתשובה וא"כ  שלכם  הכנסים  נשלחה  הפשעים  ·‡˙È.(·)בעבור ÚÂ„Óבאתי אני

אלי: פונה  איש ואין אליכם  לי:˜¯‡˙È.להתקרב משיב מי  ואין  אלי ידי‰˜ˆÂ¯.שתבואו קצרה  וכי תועלת  בי אין וכי ר"ל 
אתכם: הנמשלים·‚È˙¯Ú.מלפדות העכו "ם אחריב ר"ל  מדבר כמקום יבשות נעשות והנהרות  ויבש  חורב נעשה בים גוער כשאני

רבים: „‚˙Ì.למים ולפי˙·‡˘ יאבדו העכו "ם אנשי לומר ורצה  ותבאש בצמא תמות כי המים מחסרון תבאש הדגים קבוצת
הנהרות: ביובש הנופל לשון אמר  לנהרות  שהמשילם 

oeiv zcevn
(·Î).ÈÒ: לרמז מפה  עליו ומשימים זקוף כלונס ·ÔˆÂÁ.הוא

נערתי חצני  גם  כמו  הבגד  כנף  יקרא ה')כן Û˙Î.:(נחמיה ÏÚ
השכם: כאשר‡ÍÈÓÂ.(Î‚)על  כמו תינוקת  מגדל נקרא כן

היונק  את האומן יא)ישא בלשוןÂÎÁÏÈ:(במדבר לחיכה ענין .
השור  כלחוך  כב)וכן תקוה:˜ÈÂ.:(שם כןÁÂ˜ÏÓ.(Î„)מל '

המלקוח ואת  השבי  את כמו  הבהמה  שבי לא)נקרא  :(שם
(‰Î).ıÈ¯Úעריץ כגבור כמו כ)חזק עניןÍÈÂÓ.(ÂÎ):(ירמיה

תונה לא וגר וכן  דברים ואונאת כב)קנתור הואÒÈÒÚÎÂ.:(שמות
רשעים ועסותם כמו כתישה ג)ענין ענבים(מלאכי יין כן ונקרא

וכן וכתישה סחיטה  ע "י יוצא  שהמשקה ע"ש  רמונים או 
רמוני ח)מעסיס  המדהÔÂ¯Î˘È.:(ש"ה מכדי יותר השתיה ענין 

חוזק:‡·È¯.הראויה: ענין
(‡).˙Â˙È¯Î ¯ÙÒ: ומפריד הכורת שלכם:‡ÌÎÓ.גט כנסיה 

.È˘ÂÓבו נושה  כאשר כנושה  כמו מלוה כד)ענין :(לעיל
(·).Ô‰:באמת.È˙¯Ú‚·:נזיפה צעקת מלשון‡È¯Á·.ענין 

ויובש: סרחון:˙·‡˘.חורב  ענין 
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âì ÷øô áåéà`lÎk

ë:äåàz ìëàî BLôðå íçì Búiç ezîäæåàëéàøî BøNa ìëé(éôùå):eàø àì åéúBîöò etLå §¦«£©´©¨´¨®¤§¹©§À©£©¬©£¨«¦´¤§¨´¥®Ÿ¦§ª¬©¹§À̈´Ÿª«Ç
áë:íéúîîì Búiçå BLôð úçMì áø÷zåâëíãàì ãébäì óìà-épî ãçà õéìî Càìî | åéìò Lé-íà ©¦§©´©©´©©§®§¹©¨À©«§¦¦«¦¥³¨¨̧©§À̈¥¦À¤¨¬¦¦¨®¤§©¦−§¨¨´

:BøLéãë:øôë éúàöî úçL úãøî eäòãt øîàiå eppçéåäë:åéîeìò éîéì áeLé øòpî BøNa Lôèø ¨§«©§ª¤À©ÀŸ¤§ −¨¥¥¤¬¤À̈©¨¨¬¦«Ÿ¤ª«£©´§¨´¦®Ÿ©¹̈À¦¥¬£¨«
åë:Bú÷ãö LBðàì áLiå äòeøúa åéðt àøiå eäöøiå | dBìà-ìà øzòéæëøîàiå íéLðà-ìò | øLé ¤§©³¤¡¸©©¦§¥À©©´§¨ −¨¦§¨®©¨¬¤¤¹¡À¦§¨«¨³Ÿ©£¨¦À©ÀŸ¤

:éì äåL-àìå éúéåòä øLéå éúàèççëäãt(éùôð)úçMa øáòî BLôð(éúéçå):äàøz øBàa Búiçå ¨ −¨¦§¨¨¬¤¡¥À¦§Ÿ¨¬¨¦«¨¨´©−§¥£´Ÿ©¨®©§¹©¨¨¬¦§¤«
èë:øáb-íò LBìL íéîòt ìà-ìòôé älà-ìk-ïäì:íéiçä øBàa øBàì úçL-épî BLôð áéLäì ¤¨¥−¤¦§©¥®©£©−¦¨´¦¨«¤§¨¦´©−§¦¦¨®©¥¹À§´©«©¦

àìøaãà éëðàå Løçä éì-òîL áBià áL÷ä: ©§¥−¦¬§«©«¦®©¹£¥À§¨Ÿ¦¬£©¥«

i"yx
(Î).íçì åúéç åúîäæå חולה של וחייתו נפשו ממאסתו

מאכל: תאוה:åùôðå.כל מאכל כל ìëé(Î‡)מזהמת
.éàåøî åøùá עיני בדמעות כלו כמו ממראה בשרו יחשך

ב) עינים(איכה כו)מכלות åéúåîöò.:(ויקרא åôåùå מתנתקין
מדוכתיה דשף כמו ושופו מב)ממקומו, åàåø.:(חולין àì

ותואר: מראה להם óìà.(Î‚)אין éðî ãçà במגידי
ישרו: יליץ והוא åäòãô.המקום:åððåçéå.(Î„)פשעו

מצאתי  מוכיח והענין בעיי"ן מתחלפ' אל"ף פדאהו כמו
פדיון: והוא åøùá.(Î‰)כופר ùôèø רוטפש

בלע"ז: הנוער øòåðî.אשקוש"א מן בשרו נתעורר
ומשונק מנוער דמיון (בייסורי)שהוא זו לתיבה ואין חליו

הענין  כמשמעות לפרשו הוצרכנו העניינים ולפי במקרא

כמו  בו נתוספ' הטי"ת ואומר רפש בלשון והפותרו
מד) טי"ת (בראשית אין כי מאוד הוא טועה נצטדק

נתפעל  או מתפעל בלשון כיֿאם בתיבה מתוספת
צדק  כמו תיבות בשאר ולא צד"י שיסודה ובתיבה

צרוע וכמו יג)ונצטדק וילכו (ויקרא נאמן, ציר נצטרע,
הצטיידנו צדה ט)ויצטיירו, וברפואה áåùé.:(יהושע בכחו

בחרותו: ìò(ÊÎ)בתפילה:äòåøúá.(ÂÎ)לימי øåùé
.íéùðà מחליו כשניצול אנשים של שורות יעשה

ליוצרו: éì.ויתודה äåù àìå:בדבריו שכר לי נהיה לא
(ËÎ).ùìù íéîòô שלא בחליו עונותיו על מייסרו

ומן  גיהנם מן ידאג לפניו יכעיס יותר ואם להשחיתו
אשיבנו לא ארבעה ועל שנאמר א)המיתה :(עמוס

cec zcevn
(Î).Â˙Ó‰ÊÂכי עד החולי תכבד  אזי השכיל לא עדיין ואם 

הלחם : את תמאס החיוני ˙‡Â‰.נפשו  ÏÎ‡Ó מאכל אף תמאס
לה: תאב אדם שכל  ·˘¯Â.(Î‡)ערב  ÏÎÈבשרו משמן אז

לעין יראה  כאילו לכלות תמהר ר"ל  הראיה מן ויכלה ירזה
האדם לעין רואו לא  כי עם  יכותתו עצמותיו ואף הבשר כליון

באמת : היא  כן מ"מ  המה  מבפנים וכאשרÂ˙˜¯·.(Î·)כי 
מאד : יסתכן כי הקבר אל  לבוא נפשו קרבה השכיל  לא עדיין

.Â˙ÈÁÂהמות מלאך  שלוחי ידי  על לבוא  קרבה החיונית  נפשו 
האדם: את ÂÈÏÚ.(Î‚)הממיתים ˘È Ì‡אז נדון יהיה כאשר

טוב ומליץ  זכות מלמד  מלאך  עליו ימצא אם מעלה של  בב "ד 
לבדו והוא חובה עליו  מלמדים תתקצ"ט כי אלף  מן אחד  הוא  הזה המלאך  אם ואף עשה  אשר מה  יושר האדם על  להגיד 

זכות : ההיאÂÂÁÈÂ.(Î„)מלמד  והיושר  בהזכות כי שחת  מרדת אותו פדה המליץ  המלאך אל  ויאמר המקום אותו  יחנן עכ"ז
הכל : את  ויכריע  יחשב  ורב לגדול  ההיא היושר וכי  החוב  מלמדי רבו כי עם נפשו פדיון די ירוטב¯ÙËÂ˘.(Î‰)מצאתי ואז

בבשר: וממולא רטוב אז  להיות האדם דרך  כי נעוריו  מימי יותר בשרו ויתרבה  ÂÈÓÂÏÚ.בשומן  ÈÓÈÏ ·Â˘È:ובבריאות בחוזק 
(ÂÎ).¯˙ÚÈ:המות מן נפשו שגאל  על בתרועה לפניו להודות  פניו וירא בתפלה אותו וירצה אלוה  אל  יעתר  ואזÈÂ˘·.וכאשר

המיתה: מן נפשו גאל  אשר מה בעבור  ינכה ולא צדקתו  גמול  המקום לו ישיב מרביתÂ˘È¯.(ÊÎ)עוד  אצל  וילך  יצעד  וכאשר
המכאוב עלי באה  זה  ובעבור והישר השוה  דרך  אחזתי  ולא הישר דרך את ועויתי חטאתי הנה ויאמר ברבים  ויתוודה אנשים

חנם: על  Â˘Ù.(ÁÎ)ולא ‰„Ùהצלת ר"ל  החיים  באור תראה  החיוני ונפשו הקבר  בשחת מעביר נפשו  פדה הזה בהוידוי
מצדקתו : מה ינוכה לא אבל  הוידוי מעשה על  יחשב  ‡Ï‰.(ËÎ)המות  ÏÎ Ô‰עם שלש פעמים האל  יפעל  האלה כדברים

במכאוב: יוכח  ישכיל  לא ואם בחלום  לתשובה  לבו יעורר פעמים שלש עד  ויחטא ישוב כאשר ר"ל  בכדיÈ˘‰Ï·.(Ï)האדם 
בעוה "ב: הנצחיים  החיים  באור מאירה נפשו עוד  ולהיות הקבר  מן  נפשו ‡ÂÈ·.(Ï‡)להשיב לך ‰˜˘· השבתי הנה  כאומר 

ושתוק אלי ושמע  עוד והקשב אמריו הן הן והמכאוב  החלום  כי הוא כן  לא כי אדם לבני המקום יענה שלא שאמרת מה  על 
דבריך : יתר  על להשיב אדבר ואנכי 

oeiv zcevn
(Î).Â˙Ó‰ÊÂמעבירין ואין  ובדרז"ל  ותיעוב מיאוס ענין

קה)הזוהמא  והלכלוך:(חולין המאוס  עניןÂÙ˘Â.(Î‡)ור "ל 
ראש ישופך הוא  כמו  ג)כתיתה כמוÂ‰Ú„Ù.(Î„):(בראשית

פש¯ÙË˘.(Î‰)פדהו: ומן רטוב מן  מורכבת  מלה הוא 
תפשה פשה  כמו ריבוי ענין יג)שהוא  נעוריוÂÈÓÂÏÚ.:(ויקרא

העלם  זה מי בן יז)כמו התפלהÚÈ˙¯.(ÂÎ):(ש"א מרבית  ענין
יצחק ויעתר כה)כמו כמוÂ˘È¯.(ÊÎ):(בראשית וילך  יצעד 

בינה בדרך  ט)ואשרו עון‰È˙ÈÂÚ.:(משלי מל' והוא  העקמתי 
ועיות:
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ÂGL íL eéä âçä ìL ïBLàøä áBè íBéãçà øéòNå íéðL íéìéàå íéøt øNò äL.øNò äòaøà íL eøizLð ¨¦¤¤¨¨¨§¨¨¨¨¦§¥¦§©¦§¨¦¤¨¦§©§¨©§¨¨¨¨
ì íéNákúBøîLî äðBîL.ïBLàøä íBia–íéðL íéðL ïéáéø÷î äML,ãçà ãçà øàMäå.éðMa–äMîç §¨¦¦§¨¦§¨©¨¦¦¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©¥¦£¦¨

íéðL íéðL ïéáéø÷î,ãçà ãçà øàMäå.éLéìMa–íéðL íéðL ïéáéø÷î äòaøà,ãçà ãçà øàMäå.éòéáøa ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©§¦¦©§¨¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨¨§¦¦
–GLíéðL íéðL ïéáéø÷î äL,ãçà ãçà øàMäå.éLéîça–íéðL íéðL ïéáéø÷î íéðL,ãçà ãçà øàMäå. §¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©£¦¦§©¦©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨

éMMa–íéðL áéø÷î ãçà,ãçà ãçà øàMäå.éòéáMa–ïéåL ïlk.éðéîMa–íéìâøák ñétì eøæç.eøîà: ©¦¦¤¨©§¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©§¦¦ª¨¨¦©§¦¦¨§©©¦§¨§¨¦¨§
íBiä íéøt áéø÷äL éî,øçîì áéø÷é àG,äìéìç ïéøæBç àlà. ¦¤¦§¦¨¦©©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

ÊGLaíéðtä íçì ÷elçáe íéìâøä éøeîàa ïéåL úBøîLnä ìk eéä äðMa íé÷øt äL.Bì íéøîBà úøöòa: ¦§¨§¨¦©¨¨¨¨©¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¦§¦¤¤©¨¦¨£¤¤§¦

eeee.'eke bg ly oey`xd aeh meiúåøîùî äøùò ùùå ,ìâøä úîçî úåàáä úåáåçá úåëåæå ìâøì úåìåò ïìåëå ,ùã÷îá åéä äðåäë ìù úåøîùî ã"ë
ïéáéø÷î åéä äðåîùä ïî úåøîùî äùù ,íéùáë ã"éì úåøîùî 'ç åøàùð ,ãçà øéòùå íéðù íéìéàå íéøô øùò äùìù íäù ,úåîäá äøùò ùù íéáéø÷î

:ãçà ãçà úåáéø÷î úåøúåðä úåøîùî éðù íäù øàùäå ,íéùáë á"é éøä ,íäî ãçà ìë íéùáë éðù.ipyaòùú åøééúùðå íéøôä ïî ãçà èòîúðù
:ãçà ùáë ãçà ìë úåáéø÷î úåøúåðä úåøîùî òáøà íäù øàùäå .äøùò éøä ,íéðù íéðù ïéáéø÷î åéä ïäî äùîç .íéùáë ã"éì úåøîùî.iyilya

äùù ,ãçà ãçà øàùäå .äðîù åäì äåä ,íéðù íéðù úåáéø÷î úåøîùî òáøà .íéùáë ã"éì úåøîùî øùò åøàùðå ,íéøôä ïî ãçà øô ãåò èòîúðù
úåøîùî äùùì íéùáë:.oiey olek iriayaíéðù íéìéàå íéøô äòáù àìà íðéà éøäù ,úçà úáø÷î úçà ìëù úååù íéùáë úåáéø÷îå .úåøîùîä

:úåøîùî ã"éì ,íéùáë øùò äòáøà åøééúùð .úåøîùî øùòì ãçà øéòùå.milbxak qiitl mixfeg ipinyaíéáø÷ù íéùáë äòáùå ãçà ìéà ãçà øô
ùøåôî ñééôä øãñå .íéìâø øàùá úåñééôîù åîë ,ïäéìò úåñééôîå úåàá úåøîùîä ìë àìà ,úåøîùîä øãñ éôì âçä úåðáø÷ øãñë íéáø÷ ïéà éðéîùá

:äðåùàøá ÷øô àîåéá.meid mixt eaixwdy xnyn exn`àìà ïúåà íéçéðî åéä àì íéùáë ìåîúà åáéø÷äù úåøîùîäù ,øçîì íéøô íéáéø÷î åéä àì
:äìéìç úåøæåç

ffff.milbxd ixen`a,ãéçéå ãéçé ìë ìù äâéâç éîìù ìù ÷åùå äæç ïåâë ,úååù úåøîùîä ìë åéä ìâøá íéøåîàä úåðáø÷á øîåìë ,íéìâøá øåîàù äîá

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

משמרות, וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים ט), ג, א; ב, (יומא הזכרנו  כבר 
עוסקים  המשמרות כל היו  ברגלים אבל אחר. משמר במקדש עובד  היה שבוע ובכל 
המשמרות  חילקו  כיצד ללמד , באה משנתנו הרגל. מחמת הבאים הקרבנות בהקרבת

הסוכות. חג של  המוסף קרבנות את ביניהם

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,סוכות –GL íL eéäøNò äL ÈÄÆÆÈÈÈÀÈÈÈ
ãçà øéòNå íéðL íéìéàå íéøt שנאמר כמו כט כט כט כט ,,,,– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÈÄÀÅÄÀÇÄÀÈÄÆÈ

לכם...יביביביב----טז טז טז טז ):):):): יהיה קודש  מקרא השביעי לחודש  יום עשר "ובחמשה
לה' ניחוח ריח אשה עולה `miliוהקרבתם ,xyr dyly xwa ipa mixt

."z`hg cg` mifr xirye ...xyr drax` dpy ipa miyak ,mipy שלשה
מהם  אחד  כל  משמרות שני  אחד, פר אחד כל  הקריבו  משמרות עשר

השעיר ; את הקריב אחד ומשמר איל , äòaøàהקריב íL eøizLðÄÀÇÀÈÇÀÈÈ
íéNák øNò,בפסוק לעיל  שהבאנו  כמו  –úBøîLî äðBîLì ÈÈÀÈÄÄÀÈÄÀÈ

כדלקמן :– ביניהם הכבשים שחולקו  ïBLàøä,הנשארים, íBiaÇÈÄ
äMLמשמרותíéðL íéðL ïéáéø÷îשני מקריב משמר כל  – ÄÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, עשר  שנים הרי הנשארים,øàMäåכבשים, משמרות שני  – ÀÇÀÈ
ãçà ãçà. אחד כבש מקריב משמר  כל –éðMaשל שני ביום – ÆÈÆÈÇÅÄ

שנאמר כמו  פרים, עשר שנים אלא בו  היו  שלא יח יח יח יח ):):):):סוכות, כט כט כט כט ,,,, ((((שם שם שם שם 

עשר"... שנים בקר בני  פרים השני xtqn"וביום hrnzp mei lka oke Ð
epzyp `l zepaxwd x`y la` ,cg`a mixtd ארבעה שנשתיירו  נמצא –

משמרות, לתשעה כבשים íéðLמשמרותäMîçעשר  ïéáéø÷î ÂÄÈÇÀÄÄÀÇÄ
íéðL,כבשים עשרה הרי כבשים, שני  משמר  כל  –øàMäå– ÀÇÄÀÇÀÈ

הנשארים, משמרות ãçàארבעה ãçàכבש מקריב משמר  כל – ÆÈÆÈ
אחדéLéìMaאחד. אלא בו היו  שלא סוכות, של השלישי ביום – ÇÀÄÄ

פרים ככככ),),),),עשר שם שם שם שם ,,,, משמרות,((((שם שם שם שם  לעשרה כבשים עשר ארבעה ונשתיירו
äòaøàמשמרותíéðL íéðL ïéáéø÷î,כבשים שני  משמר  כל – ÇÀÈÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, שמונה הנשארים,øàMäåהרי משמרות ששה –ãçà ãçà ÀÇÀÈÆÈÆÈ
אחד . כבש מקריב משמר כל  –éòéáøa בו היו שלא סוכות, של  – ÈÀÄÄ

פרים עשרה כגכגכגכג),),),),אלא שם שם שם שם ,,,, לאחד((((שם שם שם שם  כבשים עשר  ארבעה ונשתיירו 
משמרות, GLíéðLעשר  íéðL ïéáéø÷î äL משמרות שלשה – ÀÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, ששה הרי  כבשים, שני  אחד  כל  ãçàמקריבים øàMäåÀÇÀÈÆÈ
ãçà.אחד כבש אחד  כל  מקריבים הנשארים משמרות שמונה – ÆÈ

éLéîçaפרים תשעה אלא בו  היו  שלא סוכות, של כוכוכוכו),),),),– שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם ÇÂÄÄ
משמרות, עשר  לשנים כבשים עשר  ארבעה ïéáéø÷îונשתיירו  íéðLÀÇÄÇÀÄÄ

íéðL íéðLהרי כבשים, שני אחד כל  מקריבים משמרות שני  – ÀÇÄÀÇÄ
כבשים, ãçàארבעה ãçà øàMäå,הנשארים משמרות ועשרה – ÀÇÀÈÆÈÆÈ

אחד . כבש  מקריב מהם אחד בו éMMaכל היו שלא סוכות, של – ÇÄÄ
פרים שמונה כט כט כט כט ),),),),אלא שם שם שם שם ,,,, לשלשה ((((שם שם שם שם  כבשים עשר ארבעה ונשתיירו

משמרות, íéðLעשר áéø÷î ãçàשני מקריב אחד  משמר – ÆÈÇÀÄÀÇÄ
הנשארים,øàMäåכבשים, משמרות עשר  ושנים –ãçà ãçà– ÀÇÀÈÆÈÆÈ

אחד. כבש מקריב מהם אחד  בו éòéáMaכל  שהיו  סוכות, של  – ÇÀÄÄ
שעיר אילים, שני  פרים, שבעה מוסף: של קרבנות וארבעה עשרים

כבשים, עשר וארבעה ïéåLאחד  ïlk,שווים היו  המשמרות כל – ËÈÈÄ
אחת. בהמה הקריב משמר  שבו éðéîMaשכל עצרת, בשמיני  – ÇÀÄÄ

כבשים ושבעה אחד שעיר  אחד, איל  אחד, פר שם שם שם שם ,,,,הקריבו: ((((שם שם שם שם 

ñétìלה לה לה לה ----לח לח לח לח ),),),), eøæç מהם אלו  המשמרות, כל  בין גורל להטיל  – ÈÀÇÇÄ
הבהמות, עשר בהקרבת וכברíéìâøákיזכו  הרגלים; בשאר כמו  – ÀÈÀÈÄ

מפייסים. היו  כיצד  א), (ב, יומא במסכת áéø÷äLבארנו éî :eøîàÈÀÄÆÄÀÄ
íBiä íéøt,הסוכות ימי  משבעת אחד ביום פר  שהקריב המשמר  – ÈÄÇ

øçîì áéø÷é àG,למחר פר  להקריב לו מניחים היו לא –àlà ÇÀÄÀÈÈÆÈ
äìéìç ïéøæBç:דלקמן הסדר לפי –oey`xd meia המשמרות הקריבו  ÀÄÂÄÈ

המשמר אילים, שני י "ד –ט"ו  המשמרות פרים, עשר  שלשה א'–י "ג

הכבשים. עשר  ארבעה י"ז –כ"ד והמשמרות שעיר, ipydט"ז meia
את  הקריב א' והמשמר פרים, עשר אחד י"ד–כ"ד המשמרות הקריבו

וכבשים. ושעיר אילים הקריבו  ב'–י "ג והמשמרות עשר, השנים הפר 
iyilyd meiaוהשאר פרים, עשר  אחד ב'–י "ב המשמרות הקריבו

וכבשים. ושעיר  אילים iriaxdהקריבו  meia י "ג–כ"ב המשמרות הקריבו 
פרים. iyingdעשרה meia תשעה וא'–ז' כ "ג–כ"ד המשמרות הקריבו 

iyiydפרים. meia ביום פרים. שמונה ח'–ט"ו המשמרות הקריבו 
שהמשמרות  נמצא פרים. שבעה ט"ז–כ "ב המשמרות הקריבו השביעי 

כ "ג–כ" והמשמרות פעמים שלש  פרים הקריבו פעמיים א'–כ "ב ד 
בלבד.
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GLaäðMa íé÷øt äL,הרגלים בשלשת היינו  –ìk eéä ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÈÈ
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ävî Cìéä,õîç Cìéä.òeá÷ BpîfL øîLî,ïéãéîz áéø÷î àeä,øeaö úBðaø÷ øàLe úBáãðe íéøãð;áéø÷îe ¥¨©¨¥¨¨¥¦§¨¤§©¨©©§¦§¦¦§¨¦§¨§¨¨§§¦©§¦
ìkä úà.úaMì Ceîqä áBè íBé,äéøçàì ïéa äéðôlî ïéa,íéðtä íçì ÷elça ïéåL úBøîLnä ìk eéä. ¤©Ÿ©¨©©¨¥¦§¨¤¨¥§©£¤¨¨¨©¦§¨¨¦§¦¤¤©¨¦

Áíézða ÷éñôäì ãçà íBé úBéäì ìç,òeá÷ BpîfL øîLî,úBlç øNò ìèBð äéä,íézL ìèBð ákòúnäå. ¨¦§¤¨§©§¦¦§©¦¦§¨¤§©¨©¨¨¥¤¤©§©¦§©¥¥§©¦
äðMä úBîé øàLáe,LL ìèBð ñðëpä,LL ìèBð àöBiäå.äãeäé éaøøîBà:ìèBð ñðëpäòáL,ìèBð àöBiäå ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨¥¤©§©¥¥

:úåàèç éøéòù ìùå øåáö éôñåî ìùå äéàø úìåò ìù úåìåòå.miptd mgl welgaeáéúëãë øçà ïéøãñîå åúåà ïé÷ìñî úáùáù .ìâøá úáù òøéàùëàø÷éå)
(ã"ë:åðëøòé úáùä íåéá.zxvraeíéðúåðùë ãçà ìëì åì íéøîåà ,äöî àéäù íéðôä íçì ÷åìçå íçìä éúù ìù õîç ÷åìéç åá ùéå ,úáùá òøéàùë

ãçà ìë ïáø÷ ìëî àìà ,ïáø÷ ãâðë ïáø÷ íé÷ìåç ïéàù éôì .õîç êìéä åì íéøîåà íçìä éúùá å÷ìç åì íéðúåðùëå ,äöî êìéä íéðôä íçìá å÷ìç åì
åéçàë ùéà äéäú ïøäà éðá ìëìî ïì à÷ôðãë ,å÷ìç ìèåð('æ íù):äöîá ïéá õîçá ïéá å÷ìç åì íéðúåðù åúåà ïéòéãåî êëéôì ,.reaw epnfy xnynùîùì

:äëåúá úåéäì ìâøä ìçù åæ úáùá.oicinz aixwn:ìâøä ìéáùá ïðéà éøäù.zeacpe mixcp:ìâøá íåàéáäå äðùä ìë åáãðå åøãðù.xeav zepaxw lke
òåá÷ åðîæù øîùî ,ìâøá ïë òøéà íàå .íäéô ìò ìä÷ä áåø åùòå äàøåäá åòèå ã"á åââùù íéáëåë úãåáò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øô ééåúàì

:åúåà ïéáéø÷î.lkd z` aixwnéøééùî úåøúåîä úåòîî ïéç÷åì ,äáãð åà øãð íù ïéàéáî ïéàå ãéîúä úáø÷ä äúìëù ìèá àåäùë ,çáæîä õé÷ ééåúàì
:ïúåà áéø÷î òåá÷ åðîæù øîùî ìâøá åáø÷ íà åìà óàå .øåáö úáãð ïäå ,ïúåà ïéáéø÷îå úåìåò úåðáø÷ ïäî ïéðå÷å äëùìä.dixg`ln oia diptln oia

,àåáì åìëåé àì úáùá éøäù è"åé ìéáùá ù"òî ïúàéá íéã÷äì ïéëéøöå ìéàåä ä"ôà ,âçä êåúá úáù äéì äåä àìã â"òà úáùä øçàì è"åé ìç íà
:úëìì åìëåé àìå ìéàåä ,íé÷ìåç ,âçä êåúá úáùä ïéàù ô"òà ,úáù áøòá äéðôì éðéîù ìç íà ïëå .íéðôä íçìá íé÷ìåç

gggg.miizpia wiqtdl cg` mei zeidl lgè"åé ìçù åà .úáù áøòî åàáå åîã÷ ïäå úáùá ãçàá àåáì íéìåëé åéäù ,úáùá éðùá ïåùàø è"åé ìçù ïåâë
:úåìç éðù àìà ïéìèåð ïéà íù åáëòúðù úåøîùîä ìë .úáùá íù åáëòúðå úáù áøòá êìéì ïéìåëé åéäù ,úáùá 'äá ïåøçàälhep reaw epnfy xnyne

.'i:äðùä úåúáù ìë êøãë àöåéä øîùî ïéáå ñðëðä øîùî ïéá ïúåà ïé÷ìåçå.'ek yy lhep qpkpdåæå úéøçù úãáåò åæ ,úáùá úåôìçúî úåøîùîäù
:úéáøò úãáåò.ray lhep qpkpd'øë äëìä ïéàå .øçùá àöåéä øîùîä åçúôù úåúìãä íéìòåð íäù úåúìã úôâä øëùá úåøéúé úåìç éúù íéìèåð

`xephxa yexit

úBøîLnä,הכהנים של –ïéåL,מנות ולקבלת להקרבה –éøeîàa ÇÄÀÈÈÄÀÅÅ
íéìâøä,החג במוספי  כגון  שיקריבום, ברגלים האמורים בקרבנות – ÈÀÈÄ

חגיגה, ובשלמי ראייה íéðtäבעולות íçì ÷elçáe שבת בכל – ÀÄÆÆÇÈÄ
שסילקוהו  הישן והלחם חדש , לחם שבהיכל השולחן על מסדרים היו 
המשמר ושל היוצא המשמר  של  לכהנים מתחלק היה השולחן מעל 

ה ה ה ה ----ט ט ט ט ),),),),הנכנס כדכדכדכד,,,, של((((ויקראויקראויקראויקרא המשמרות מתחלפים היו בשבת שכן
(כלהלן  המשמרות שני  בין מתחלק היה הפנים ולחם במקדש, הכהנים

לכהני מתחלק הפנים לחם היה בשבת להיות הרגל  חל  ואם ח); משנה
המשמרות. שמלבדúøöòaכל  בשבת, להיות שחל  השבועות בחג – ÈÂÆÆ

שתי גם המשמרות כל לכהני מתחלקות היו  השבת של  הפנים לחם
חדשה מתבואה בעצרת הבאות יז יז יז יז ),),),),הלחם כגכגכגכג,,,, באות ((((ויקראויקראויקראויקרא שהן לפי

חמץ, הן הלחם ושתי  מצה הן  הפנים לחם שחלות אלא הרגל , מחמת
Bì íéøîBà:אלו ממנחות חלקו  לו שנותנים בשעה כהן, לכל – ÀÄ
ävî Cìéä,הפנים מלחם –õîç Cìéäכלומר הלחם; משתי – ÅÈÇÈÅÈÈÅ

גם  חלק מקבל כהן  כל  אלא חמץ, ולאחד  מצה לאחד נותנים שאין

מחלקים  שאין הלחם, שתי של החמץ מן  וגם הפנים לחם של  המצה מן
שנאמר חלקו, את כהן  כל  מקבל קרבן מכל אלא קרבן, כנגד קרבן 

יייי):):):): ז ז ז ז ,,,, לכל((((ויקראויקראויקראויקרא מודיעים הלכך כאחיו", איש  תהיה אהרן  בני  "לכל 
במצה. בין  בחמץ בין חלקו  לו  שנותנים ÷òeáכהן BpîfL øîLîÄÀÈÆÀÇÈÇ

לעב  הרגל ,– בו שחל  שבוע באותו  ïéãéîzוד áéø÷î àeäתמיד – ÇÀÄÀÄÄ
הרגל, מחמת באים אינם שהרי  הערביים, בין  של ותמיד  שחר של

úBáãðe íéøãð והביאום השנה כל אותם ושנדבו  שנדרו קרבנות – ÀÈÄÀÈ
øeaöברגל, úBðaø÷ øàLeשבת מוספי  כגון  טובטובטובטוב")")")")– יוםיוםיוםיום ;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÀÈÈÀÀÄ

בית  שגגו שאם היינו ציבור, של  דבר העלם פר  כגון אמרו : ובגמרא
ועל כרת זדונן  על שחייבים העבירות מן אחת להתיר בהוראה דין
כך ואחר  זו, הוראה סמך על  ועשו העם רוב וטעו  חטאת, שגגתן 

לחטאת פר להביא הדין  בית חייבים טעותם, להם דדדד,,,,נודעה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נקראיד יד יד יד );););); זה xeaiv";קרבן  ly xac mlrd xt"ìkä úà áéø÷îe– ÇÀÄÆÇÙ
"קיץ  לרבות בגמרא: ואמרו הרגל , מחמת באים שאינם הקרבנות כל
עומד כשהמזבח ציבור משל שמקריבים נדבה עולות היינו המזבח",

ה). ו , ד; ד, ה; ב, ג; ב, שקלים (עיין  úaMì,בטל  Ceîqä áBè íBéÇÈÇÇÈ
äéðôlî ïéa ביום להיות חג של  האחרון טוב יום שחל כגון  – ÅÄÀÈÆÈ

äéøçàìשישי , ïéa להיות חג של הראשון טוב יום שחל כגון – ÅÀÇÂÆÈ
החג, בתוך  השבת שאין  פי על אף ראשון, úBøîLnäביום ìk eéäÈÈÇÄÀÈ

íéðtä íçì ÷elça ïéåL,שישי ביום האחרון  טוב יום חל שאם – ÈÄÀÄÆÆÇÈÄ
לבתיהם  לחזור יכולים הכהנים אין הרי  בשבת, חל חג" ש "אסרו  היינו 

צריכים  הרי ראשון , ביום הראשון  טוב יום חל ואם השבת, לאחר אלא
הלכך שבת, בערב לירושלים ולעלות להקדים המשמרות כל כהני 
המשמרות  כל  יטלו  טוב, יום לה שסמוך  זו , בשבת שאף חכמים, תיקנו

בשבת. להיות שחל  טוב ביום כמו  הפנים, בלחם חלק

הוא  אבל המפרשים, רוב שפירשו כמו  הסוכות, חג  של דוגמא בסיפא נקטנו 
ובשבועות בפסח aeh").הדין mei zetqez" oiir)

i p y m e i
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הפנים. לחם בחילוק לדון מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

íézða ÷éñôäì ãçà íBé úBéäì ìç כגון לשבת, טוב יום בין – ÈÄÀÆÈÀÇÀÄÄÀÇÄ
לירושלים  לעלות יכולים הכהנים שהיו בשבת, בשני  טוב יום שחל
שבת; בערב לעלות הקדימו  והם טוב, יום בערב היינו  ראשון , ביום

לבתיהם  לחזור  יכולים שהיו בשבת, בחמישי  אחרון טוב יום שחל או
השבת, לאחר  עד שם ונתעכבו  שישי, ÷òeáביום BpîfL øîLîÄÀÈÆÀÇÈÇ

שבוע, באותו במקדש  לעבוד –úBlç øNò ìèBð äéäמתוך – ÈÈÅÆÆÇ
המשמר בין  אותן  מחלקים והיו  הפנים; לחם של החלות עשרה שתים

להלן  (כמבואר השנה שבתות כל כדרך היוצא, המשמר ובין הנכנס
íézLבמשנתנו ), ìèBð ákòúnäå המשמרות שאר  כל  כלומר  – ÀÇÄÀÇÅÅÀÇÄ

חלות. שתי  אלא נוטלים אינם שם äðMä,המתעכבים úBîé øàLáeÄÀÈÀÇÈÈ
ñðëpä,הנכנס המשמר  –LL ìèBð,חלות –àöBiäåוהמשמר – ÇÄÀÈÅÅÀÇÅ
LLהיוצא, ìèBð הקרבת לאחר בשבת מתחלפים היו  שהמשמרות – ÅÅ

שווה  המשמרות שני בין  מתחלק היה הפנים ולחם המוסף, קרבן 
ìèBðבשווה. àöBiäå ,òáL ìèBð ñðëpä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÀÈÅÆÇÀÇÅÅ
Lîçבשכר היוצא, מהמשמר  יותר חלות שתי  נוטל הנכנס המשמר – ÈÅ

בשחר היוצא המשמר  אותן  שפתח בערב, הדלתות בגמרא נעילת .

חמש אלא זה משמר יקבל  לא הבאה שבשבת פי  על  שאף מבואר,
כך ובין  כך  בין שהרי זו , בתקנה תועלת כל שאין  ונמצא חלות,

שתים  אלא הכל בין מקבל אינו  משמר שכל  היא, שווה החלוקה
ולא  יתרה מנה מיד  ליטול לאדם לו  נוח מקום מכל חלות, עשרה

הנכנס,ïéñðëpäלהמתין . המשמר  של  הכהנים –ïé÷ìBç ביניהם – ÇÄÀÈÄÀÄ
שקיבלו, הפנים לחם שחיטת ïBôvaאת מקום שהוא העזרה, של  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂGL íL eéä âçä ìL ïBLàøä áBè íBéãçà øéòNå íéðL íéìéàå íéøt øNò äL.øNò äòaøà íL eøizLð ¨¦¤¤¨¨¨§¨¨¨¨¦§¥¦§©¦§¨¦¤¨¦§©§¨©§¨¨¨¨
ì íéNákúBøîLî äðBîL.ïBLàøä íBia–íéðL íéðL ïéáéø÷î äML,ãçà ãçà øàMäå.éðMa–äMîç §¨¦¦§¨¦§¨©¨¦¦¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©¥¦£¦¨

íéðL íéðL ïéáéø÷î,ãçà ãçà øàMäå.éLéìMa–íéðL íéðL ïéáéø÷î äòaøà,ãçà ãçà øàMäå.éòéáøa ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©§¦¦©§¨¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨¨§¦¦
–GLíéðL íéðL ïéáéø÷î äL,ãçà ãçà øàMäå.éLéîça–íéðL íéðL ïéáéø÷î íéðL,ãçà ãçà øàMäå. §¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©£¦¦§©¦©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨

éMMa–íéðL áéø÷î ãçà,ãçà ãçà øàMäå.éòéáMa–ïéåL ïlk.éðéîMa–íéìâøák ñétì eøæç.eøîà: ©¦¦¤¨©§¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©§¦¦ª¨¨¦©§¦¦¨§©©¦§¨§¨¦¨§
íBiä íéøt áéø÷äL éî,øçîì áéø÷é àG,äìéìç ïéøæBç àlà. ¦¤¦§¦¨¦©©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

ÊGLaíéðtä íçì ÷elçáe íéìâøä éøeîàa ïéåL úBøîLnä ìk eéä äðMa íé÷øt äL.Bì íéøîBà úøöòa: ¦§¨§¨¦©¨¨¨¨©¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¦§¦¤¤©¨¦¨£¤¤§¦

eeee.'eke bg ly oey`xd aeh meiúåøîùî äøùò ùùå ,ìâøä úîçî úåàáä úåáåçá úåëåæå ìâøì úåìåò ïìåëå ,ùã÷îá åéä äðåäë ìù úåøîùî ã"ë
ïéáéø÷î åéä äðåîùä ïî úåøîùî äùù ,íéùáë ã"éì úåøîùî 'ç åøàùð ,ãçà øéòùå íéðù íéìéàå íéøô øùò äùìù íäù ,úåîäá äøùò ùù íéáéø÷î

:ãçà ãçà úåáéø÷î úåøúåðä úåøîùî éðù íäù øàùäå ,íéùáë á"é éøä ,íäî ãçà ìë íéùáë éðù.ipyaòùú åøééúùðå íéøôä ïî ãçà èòîúðù
:ãçà ùáë ãçà ìë úåáéø÷î úåøúåðä úåøîùî òáøà íäù øàùäå .äøùò éøä ,íéðù íéðù ïéáéø÷î åéä ïäî äùîç .íéùáë ã"éì úåøîùî.iyilya

äùù ,ãçà ãçà øàùäå .äðîù åäì äåä ,íéðù íéðù úåáéø÷î úåøîùî òáøà .íéùáë ã"éì úåøîùî øùò åøàùðå ,íéøôä ïî ãçà øô ãåò èòîúðù
úåøîùî äùùì íéùáë:.oiey olek iriayaíéðù íéìéàå íéøô äòáù àìà íðéà éøäù ,úçà úáø÷î úçà ìëù úååù íéùáë úåáéø÷îå .úåøîùîä

:úåøîùî ã"éì ,íéùáë øùò äòáøà åøééúùð .úåøîùî øùòì ãçà øéòùå.milbxak qiitl mixfeg ipinyaíéáø÷ù íéùáë äòáùå ãçà ìéà ãçà øô
ùøåôî ñééôä øãñå .íéìâø øàùá úåñééôîù åîë ,ïäéìò úåñééôîå úåàá úåøîùîä ìë àìà ,úåøîùîä øãñ éôì âçä úåðáø÷ øãñë íéáø÷ ïéà éðéîùá

:äðåùàøá ÷øô àîåéá.meid mixt eaixwdy xnyn exn`àìà ïúåà íéçéðî åéä àì íéùáë ìåîúà åáéø÷äù úåøîùîäù ,øçîì íéøô íéáéø÷î åéä àì
:äìéìç úåøæåç

ffff.milbxd ixen`a,ãéçéå ãéçé ìë ìù äâéâç éîìù ìù ÷åùå äæç ïåâë ,úååù úåøîùîä ìë åéä ìâøá íéøåîàä úåðáø÷á øîåìë ,íéìâøá øåîàù äîá
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משמרות, וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים ט), ג, א; ב, (יומא הזכרנו  כבר 
עוסקים  המשמרות כל היו  ברגלים אבל אחר. משמר במקדש עובד  היה שבוע ובכל 
המשמרות  חילקו  כיצד ללמד , באה משנתנו הרגל. מחמת הבאים הקרבנות בהקרבת

הסוכות. חג של  המוסף קרבנות את ביניהם

âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,סוכות –GL íL eéäøNò äL ÈÄÆÆÈÈÈÀÈÈÈ
ãçà øéòNå íéðL íéìéàå íéøt שנאמר כמו כט כט כט כט ,,,,– ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÈÄÀÅÄÀÇÄÀÈÄÆÈ

לכם...יביביביב----טז טז טז טז ):):):): יהיה קודש  מקרא השביעי לחודש  יום עשר "ובחמשה
לה' ניחוח ריח אשה עולה `miliוהקרבתם ,xyr dyly xwa ipa mixt

."z`hg cg` mifr xirye ...xyr drax` dpy ipa miyak ,mipy שלשה
מהם  אחד  כל  משמרות שני  אחד, פר אחד כל  הקריבו  משמרות עשר

השעיר ; את הקריב אחד ומשמר איל , äòaøàהקריב íL eøizLðÄÀÇÀÈÇÀÈÈ
íéNák øNò,בפסוק לעיל  שהבאנו  כמו  –úBøîLî äðBîLì ÈÈÀÈÄÄÀÈÄÀÈ

כדלקמן :– ביניהם הכבשים שחולקו  ïBLàøä,הנשארים, íBiaÇÈÄ
äMLמשמרותíéðL íéðL ïéáéø÷îשני מקריב משמר כל  – ÄÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, עשר  שנים הרי הנשארים,øàMäåכבשים, משמרות שני  – ÀÇÀÈ
ãçà ãçà. אחד כבש מקריב משמר  כל –éðMaשל שני ביום – ÆÈÆÈÇÅÄ

שנאמר כמו  פרים, עשר שנים אלא בו  היו  שלא יח יח יח יח ):):):):סוכות, כט כט כט כט ,,,, ((((שם שם שם שם 

עשר"... שנים בקר בני  פרים השני xtqn"וביום hrnzp mei lka oke Ð
epzyp `l zepaxwd x`y la` ,cg`a mixtd ארבעה שנשתיירו  נמצא –

משמרות, לתשעה כבשים íéðLמשמרותäMîçעשר  ïéáéø÷î ÂÄÈÇÀÄÄÀÇÄ
íéðL,כבשים עשרה הרי כבשים, שני  משמר  כל  –øàMäå– ÀÇÄÀÇÀÈ

הנשארים, משמרות ãçàארבעה ãçàכבש מקריב משמר  כל – ÆÈÆÈ
אחדéLéìMaאחד. אלא בו היו  שלא סוכות, של השלישי ביום – ÇÀÄÄ

פרים ככככ),),),),עשר שם שם שם שם ,,,, משמרות,((((שם שם שם שם  לעשרה כבשים עשר ארבעה ונשתיירו
äòaøàמשמרותíéðL íéðL ïéáéø÷î,כבשים שני  משמר  כל – ÇÀÈÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, שמונה הנשארים,øàMäåהרי משמרות ששה –ãçà ãçà ÀÇÀÈÆÈÆÈ
אחד . כבש מקריב משמר כל  –éòéáøa בו היו שלא סוכות, של  – ÈÀÄÄ

פרים עשרה כגכגכגכג),),),),אלא שם שם שם שם ,,,, לאחד((((שם שם שם שם  כבשים עשר  ארבעה ונשתיירו 
משמרות, GLíéðLעשר  íéðL ïéáéø÷î äL משמרות שלשה – ÀÈÇÀÄÄÀÇÄÀÇÄ

כבשים, ששה הרי  כבשים, שני  אחד  כל  ãçàמקריבים øàMäåÀÇÀÈÆÈ
ãçà.אחד כבש אחד  כל  מקריבים הנשארים משמרות שמונה – ÆÈ

éLéîçaפרים תשעה אלא בו  היו  שלא סוכות, של כוכוכוכו),),),),– שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם ÇÂÄÄ
משמרות, עשר  לשנים כבשים עשר  ארבעה ïéáéø÷îונשתיירו  íéðLÀÇÄÇÀÄÄ

íéðL íéðLהרי כבשים, שני אחד כל  מקריבים משמרות שני  – ÀÇÄÀÇÄ
כבשים, ãçàארבעה ãçà øàMäå,הנשארים משמרות ועשרה – ÀÇÀÈÆÈÆÈ

אחד . כבש  מקריב מהם אחד בו éMMaכל היו שלא סוכות, של – ÇÄÄ
פרים שמונה כט כט כט כט ),),),),אלא שם שם שם שם ,,,, לשלשה ((((שם שם שם שם  כבשים עשר ארבעה ונשתיירו

משמרות, íéðLעשר áéø÷î ãçàשני מקריב אחד  משמר – ÆÈÇÀÄÀÇÄ
הנשארים,øàMäåכבשים, משמרות עשר  ושנים –ãçà ãçà– ÀÇÀÈÆÈÆÈ

אחד. כבש מקריב מהם אחד  בו éòéáMaכל  שהיו  סוכות, של  – ÇÀÄÄ
שעיר אילים, שני  פרים, שבעה מוסף: של קרבנות וארבעה עשרים

כבשים, עשר וארבעה ïéåLאחד  ïlk,שווים היו  המשמרות כל – ËÈÈÄ
אחת. בהמה הקריב משמר  שבו éðéîMaשכל עצרת, בשמיני  – ÇÀÄÄ

כבשים ושבעה אחד שעיר  אחד, איל  אחד, פר שם שם שם שם ,,,,הקריבו: ((((שם שם שם שם 

ñétìלה לה לה לה ----לח לח לח לח ),),),), eøæç מהם אלו  המשמרות, כל  בין גורל להטיל  – ÈÀÇÇÄ
הבהמות, עשר בהקרבת וכברíéìâøákיזכו  הרגלים; בשאר כמו  – ÀÈÀÈÄ

מפייסים. היו  כיצד  א), (ב, יומא במסכת áéø÷äLבארנו éî :eøîàÈÀÄÆÄÀÄ
íBiä íéøt,הסוכות ימי  משבעת אחד ביום פר  שהקריב המשמר  – ÈÄÇ

øçîì áéø÷é àG,למחר פר  להקריב לו מניחים היו לא –àlà ÇÀÄÀÈÈÆÈ
äìéìç ïéøæBç:דלקמן הסדר לפי –oey`xd meia המשמרות הקריבו  ÀÄÂÄÈ

המשמר אילים, שני י "ד –ט"ו  המשמרות פרים, עשר  שלשה א'–י "ג

הכבשים. עשר  ארבעה י"ז –כ"ד והמשמרות שעיר, ipydט"ז meia
את  הקריב א' והמשמר פרים, עשר אחד י"ד–כ"ד המשמרות הקריבו

וכבשים. ושעיר אילים הקריבו  ב'–י "ג והמשמרות עשר, השנים הפר 
iyilyd meiaוהשאר פרים, עשר  אחד ב'–י "ב המשמרות הקריבו

וכבשים. ושעיר  אילים iriaxdהקריבו  meia י "ג–כ"ב המשמרות הקריבו 
פרים. iyingdעשרה meia תשעה וא'–ז' כ "ג–כ"ד המשמרות הקריבו 

iyiydפרים. meia ביום פרים. שמונה ח'–ט"ו המשמרות הקריבו 
שהמשמרות  נמצא פרים. שבעה ט"ז–כ "ב המשמרות הקריבו השביעי 

כ "ג–כ" והמשמרות פעמים שלש  פרים הקריבו פעמיים א'–כ "ב ד 
בלבד.
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GLaäðMa íé÷øt äL,הרגלים בשלשת היינו  –ìk eéä ÄÀÈÀÈÄÇÈÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iying wxt dkeq zkqn

ävî Cìéä,õîç Cìéä.òeá÷ BpîfL øîLî,ïéãéîz áéø÷î àeä,øeaö úBðaø÷ øàLe úBáãðe íéøãð;áéø÷îe ¥¨©¨¥¨¨¥¦§¨¤§©¨©©§¦§¦¦§¨¦§¨§¨¨§§¦©§¦
ìkä úà.úaMì Ceîqä áBè íBé,äéøçàì ïéa äéðôlî ïéa,íéðtä íçì ÷elça ïéåL úBøîLnä ìk eéä. ¤©Ÿ©¨©©¨¥¦§¨¤¨¥§©£¤¨¨¨©¦§¨¨¦§¦¤¤©¨¦

Áíézða ÷éñôäì ãçà íBé úBéäì ìç,òeá÷ BpîfL øîLî,úBlç øNò ìèBð äéä,íézL ìèBð ákòúnäå. ¨¦§¤¨§©§¦¦§©¦¦§¨¤§©¨©¨¨¥¤¤©§©¦§©¥¥§©¦
äðMä úBîé øàLáe,LL ìèBð ñðëpä,LL ìèBð àöBiäå.äãeäé éaøøîBà:ìèBð ñðëpäòáL,ìèBð àöBiäå ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨¥¤©§©¥¥

:úåàèç éøéòù ìùå øåáö éôñåî ìùå äéàø úìåò ìù úåìåòå.miptd mgl welgaeáéúëãë øçà ïéøãñîå åúåà ïé÷ìñî úáùáù .ìâøá úáù òøéàùëàø÷éå)
(ã"ë:åðëøòé úáùä íåéá.zxvraeíéðúåðùë ãçà ìëì åì íéøîåà ,äöî àéäù íéðôä íçì ÷åìçå íçìä éúù ìù õîç ÷åìéç åá ùéå ,úáùá òøéàùë

ãçà ìë ïáø÷ ìëî àìà ,ïáø÷ ãâðë ïáø÷ íé÷ìåç ïéàù éôì .õîç êìéä åì íéøîåà íçìä éúùá å÷ìç åì íéðúåðùëå ,äöî êìéä íéðôä íçìá å÷ìç åì
åéçàë ùéà äéäú ïøäà éðá ìëìî ïì à÷ôðãë ,å÷ìç ìèåð('æ íù):äöîá ïéá õîçá ïéá å÷ìç åì íéðúåðù åúåà ïéòéãåî êëéôì ,.reaw epnfy xnynùîùì

:äëåúá úåéäì ìâøä ìçù åæ úáùá.oicinz aixwn:ìâøä ìéáùá ïðéà éøäù.zeacpe mixcp:ìâøá íåàéáäå äðùä ìë åáãðå åøãðù.xeav zepaxw lke
òåá÷ åðîæù øîùî ,ìâøá ïë òøéà íàå .íäéô ìò ìä÷ä áåø åùòå äàøåäá åòèå ã"á åââùù íéáëåë úãåáò éøéòùå øåáö ìù øáã íìòä øô ééåúàì

:åúåà ïéáéø÷î.lkd z` aixwnéøééùî úåøúåîä úåòîî ïéç÷åì ,äáãð åà øãð íù ïéàéáî ïéàå ãéîúä úáø÷ä äúìëù ìèá àåäùë ,çáæîä õé÷ ééåúàì
:ïúåà áéø÷î òåá÷ åðîæù øîùî ìâøá åáø÷ íà åìà óàå .øåáö úáãð ïäå ,ïúåà ïéáéø÷îå úåìåò úåðáø÷ ïäî ïéðå÷å äëùìä.dixg`ln oia diptln oia

,àåáì åìëåé àì úáùá éøäù è"åé ìéáùá ù"òî ïúàéá íéã÷äì ïéëéøöå ìéàåä ä"ôà ,âçä êåúá úáù äéì äåä àìã â"òà úáùä øçàì è"åé ìç íà
:úëìì åìëåé àìå ìéàåä ,íé÷ìåç ,âçä êåúá úáùä ïéàù ô"òà ,úáù áøòá äéðôì éðéîù ìç íà ïëå .íéðôä íçìá íé÷ìåç

gggg.miizpia wiqtdl cg` mei zeidl lgè"åé ìçù åà .úáù áøòî åàáå åîã÷ ïäå úáùá ãçàá àåáì íéìåëé åéäù ,úáùá éðùá ïåùàø è"åé ìçù ïåâë
:úåìç éðù àìà ïéìèåð ïéà íù åáëòúðù úåøîùîä ìë .úáùá íù åáëòúðå úáù áøòá êìéì ïéìåëé åéäù ,úáùá 'äá ïåøçàälhep reaw epnfy xnyne

.'i:äðùä úåúáù ìë êøãë àöåéä øîùî ïéáå ñðëðä øîùî ïéá ïúåà ïé÷ìåçå.'ek yy lhep qpkpdåæå úéøçù úãáåò åæ ,úáùá úåôìçúî úåøîùîäù
:úéáøò úãáåò.ray lhep qpkpd'øë äëìä ïéàå .øçùá àöåéä øîùîä åçúôù úåúìãä íéìòåð íäù úåúìã úôâä øëùá úåøéúé úåìç éúù íéìèåð

`xephxa yexit

úBøîLnä,הכהנים של –ïéåL,מנות ולקבלת להקרבה –éøeîàa ÇÄÀÈÈÄÀÅÅ
íéìâøä,החג במוספי  כגון  שיקריבום, ברגלים האמורים בקרבנות – ÈÀÈÄ

חגיגה, ובשלמי ראייה íéðtäבעולות íçì ÷elçáe שבת בכל – ÀÄÆÆÇÈÄ
שסילקוהו  הישן והלחם חדש , לחם שבהיכל השולחן על מסדרים היו 
המשמר ושל היוצא המשמר  של  לכהנים מתחלק היה השולחן מעל 

ה ה ה ה ----ט ט ט ט ),),),),הנכנס כדכדכדכד,,,, של((((ויקראויקראויקראויקרא המשמרות מתחלפים היו בשבת שכן
(כלהלן  המשמרות שני  בין מתחלק היה הפנים ולחם במקדש, הכהנים

לכהני מתחלק הפנים לחם היה בשבת להיות הרגל  חל  ואם ח); משנה
המשמרות. שמלבדúøöòaכל  בשבת, להיות שחל  השבועות בחג – ÈÂÆÆ

שתי גם המשמרות כל לכהני מתחלקות היו  השבת של  הפנים לחם
חדשה מתבואה בעצרת הבאות יז יז יז יז ),),),),הלחם כגכגכגכג,,,, באות ((((ויקראויקראויקראויקרא שהן לפי

חמץ, הן הלחם ושתי  מצה הן  הפנים לחם שחלות אלא הרגל , מחמת
Bì íéøîBà:אלו ממנחות חלקו  לו שנותנים בשעה כהן, לכל – ÀÄ
ävî Cìéä,הפנים מלחם –õîç Cìéäכלומר הלחם; משתי – ÅÈÇÈÅÈÈÅ

גם  חלק מקבל כהן  כל  אלא חמץ, ולאחד  מצה לאחד נותנים שאין

מחלקים  שאין הלחם, שתי של החמץ מן  וגם הפנים לחם של  המצה מן
שנאמר חלקו, את כהן  כל  מקבל קרבן מכל אלא קרבן, כנגד קרבן 

יייי):):):): ז ז ז ז ,,,, לכל((((ויקראויקראויקראויקרא מודיעים הלכך כאחיו", איש  תהיה אהרן  בני  "לכל 
במצה. בין  בחמץ בין חלקו  לו  שנותנים ÷òeáכהן BpîfL øîLîÄÀÈÆÀÇÈÇ

לעב  הרגל ,– בו שחל  שבוע באותו  ïéãéîzוד áéø÷î àeäתמיד – ÇÀÄÀÄÄ
הרגל, מחמת באים אינם שהרי  הערביים, בין  של ותמיד  שחר של

úBáãðe íéøãð והביאום השנה כל אותם ושנדבו  שנדרו קרבנות – ÀÈÄÀÈ
øeaöברגל, úBðaø÷ øàLeשבת מוספי  כגון  טובטובטובטוב")")")")– יוםיוםיוםיום ;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÀÈÈÀÀÄ

בית  שגגו שאם היינו ציבור, של  דבר העלם פר  כגון אמרו : ובגמרא
ועל כרת זדונן  על שחייבים העבירות מן אחת להתיר בהוראה דין
כך ואחר  זו, הוראה סמך על  ועשו העם רוב וטעו  חטאת, שגגתן 

לחטאת פר להביא הדין  בית חייבים טעותם, להם דדדד,,,,נודעה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

נקראיד יד יד יד );););); זה xeaiv";קרבן  ly xac mlrd xt"ìkä úà áéø÷îe– ÇÀÄÆÇÙ
"קיץ  לרבות בגמרא: ואמרו הרגל , מחמת באים שאינם הקרבנות כל
עומד כשהמזבח ציבור משל שמקריבים נדבה עולות היינו המזבח",

ה). ו , ד; ד, ה; ב, ג; ב, שקלים (עיין  úaMì,בטל  Ceîqä áBè íBéÇÈÇÇÈ
äéðôlî ïéa ביום להיות חג של  האחרון טוב יום שחל כגון  – ÅÄÀÈÆÈ

äéøçàìשישי , ïéa להיות חג של הראשון טוב יום שחל כגון – ÅÀÇÂÆÈ
החג, בתוך  השבת שאין  פי על אף ראשון, úBøîLnäביום ìk eéäÈÈÇÄÀÈ

íéðtä íçì ÷elça ïéåL,שישי ביום האחרון  טוב יום חל שאם – ÈÄÀÄÆÆÇÈÄ
לבתיהם  לחזור יכולים הכהנים אין הרי  בשבת, חל חג" ש "אסרו  היינו 

צריכים  הרי ראשון , ביום הראשון  טוב יום חל ואם השבת, לאחר אלא
הלכך שבת, בערב לירושלים ולעלות להקדים המשמרות כל כהני 
המשמרות  כל  יטלו  טוב, יום לה שסמוך  זו , בשבת שאף חכמים, תיקנו

בשבת. להיות שחל  טוב ביום כמו  הפנים, בלחם חלק

הוא  אבל המפרשים, רוב שפירשו כמו  הסוכות, חג  של דוגמא בסיפא נקטנו 
ובשבועות בפסח aeh").הדין mei zetqez" oiir)
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הפנים. לחם בחילוק לדון מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

íézða ÷éñôäì ãçà íBé úBéäì ìç כגון לשבת, טוב יום בין – ÈÄÀÆÈÀÇÀÄÄÀÇÄ
לירושלים  לעלות יכולים הכהנים שהיו בשבת, בשני  טוב יום שחל
שבת; בערב לעלות הקדימו  והם טוב, יום בערב היינו  ראשון , ביום

לבתיהם  לחזור  יכולים שהיו בשבת, בחמישי  אחרון טוב יום שחל או
השבת, לאחר  עד שם ונתעכבו  שישי, ÷òeáביום BpîfL øîLîÄÀÈÆÀÇÈÇ

שבוע, באותו במקדש  לעבוד –úBlç øNò ìèBð äéäמתוך – ÈÈÅÆÆÇ
המשמר בין  אותן  מחלקים והיו  הפנים; לחם של החלות עשרה שתים

להלן  (כמבואר השנה שבתות כל כדרך היוצא, המשמר ובין הנכנס
íézLבמשנתנו ), ìèBð ákòúnäå המשמרות שאר  כל  כלומר  – ÀÇÄÀÇÅÅÀÇÄ

חלות. שתי  אלא נוטלים אינם שם äðMä,המתעכבים úBîé øàLáeÄÀÈÀÇÈÈ
ñðëpä,הנכנס המשמר  –LL ìèBð,חלות –àöBiäåוהמשמר – ÇÄÀÈÅÅÀÇÅ
LLהיוצא, ìèBð הקרבת לאחר בשבת מתחלפים היו  שהמשמרות – ÅÅ

שווה  המשמרות שני בין  מתחלק היה הפנים ולחם המוסף, קרבן 
ìèBðבשווה. àöBiäå ,òáL ìèBð ñðëpä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÀÈÅÆÇÀÇÅÅ
Lîçבשכר היוצא, מהמשמר  יותר חלות שתי  נוטל הנכנס המשמר – ÈÅ

בשחר היוצא המשמר  אותן  שפתח בערב, הדלתות בגמרא נעילת .

חמש אלא זה משמר יקבל  לא הבאה שבשבת פי  על  שאף מבואר,
כך ובין  כך  בין שהרי זו , בתקנה תועלת כל שאין  ונמצא חלות,

שתים  אלא הכל בין מקבל אינו  משמר שכל  היא, שווה החלוקה
ולא  יתרה מנה מיד  ליטול לאדם לו  נוח מקום מכל חלות, עשרה

הנכנס,ïéñðëpäלהמתין . המשמר  של  הכהנים –ïé÷ìBç ביניהם – ÇÄÀÈÄÀÄ
שקיבלו, הפנים לחם שחיטת ïBôvaאת מקום שהוא העזרה, של  – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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:äãåäé.miwleg miqpkpdí÷ìçì òéâîä íçì ïäéðéá.oetva:íéùã÷ éùã÷ úèéçùì äòåá÷ àéäù ,ø÷éò ïåôöäù ,ïéñðëð ïäù ìëì äàøééù éãëmi`veide
.mexca miwleg:ø÷éò åðéàù çåø ìöà ïîå÷î åðéù êëéôì ,íäì íéëìåäå íéàöåé íäù äàøééù éãë.dblia:äøîùîä íù.mexca zwleg mlerlåìéôàå

:äåñð÷ù àåä àñð÷ ,úñðëð àéäùë.dreaw dzraheìù úåòáèå ,äðåäë úåøîùî òáøàå íéøùòì ,íééçáèîä íå÷îá äøæòá åéä úåòáè òáøàå íéøùò
äðéàå äòåá÷ äâìá ìù úòáèå .äôöøä êåúì äèîì äçúô êôåäå øæåçå äëåúì äîäáä øàåö ñéðëîå äìòîì äëôåäå ãçà ãö úåçåúô úåøîùîä ìë

:äì àåä éàðâå ,íéøçà ìùá ùîúùäì äëéøöå ,úëôäð.dnezq dpelgeäâìá úøîùî ìù ïåìçå .íäéðéëñ úà ïéæðåâ íùù úåôéìçä úëùìá åéä úåðåìç
åñðëðùëå ,íéðåé éëìîî ãçà èåéãøñì úàùðå äãîúùð äîù äâìá úá íéøîå äâìá úøîùîî úçà äùàù ,äéäù äùòî íåùî ïðáø äåñð÷ã ,äîåúñ äúéä
ïäì ãîåò äúà ïéàå ìàøùé ìù ïðåîî äìëî äúà éúî ãò .éðåé 'ìá áàæ áàæ ùåøéô ,ñå÷åì ñå÷åì ,äøîàå çáæîä â"ò ìãðñá äçôèå äëìä ìëéäì íéðåé
úà äæáî äéäù äéáàî äòîùù àì íà åøîà éë ,äìåë úøîùîä ìë ìù äðåìç úà åîúñå äúòáè úà åòá÷ äæ øáãá íéîëç åòîùùëå .ï÷çåã úòùá

:åðëùì áåèå ÷éãöì áåè ,åðëùì éåàå òùøì éåàã ,äçôùîä ìë åñð÷ äéáà ìéáùáå .ïë äøîà àì äãåáòä
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לעבודה, נכנסים שהם לכל, שייראה כדי  הקדשים, ïéàöBiäåÀÇÀÄקדשי
היוצא, המשמר  של והכהנים –íBøca לחם את ביניהם חולקים – ÇÈ

להם. והולכים יוצאים שהם ניכר שיהא כדי  העזרה, בדרום הפנים

äbìa,מסוים בשם נקרא היה משמר  כל שכן  בילגה, ששמו משמר – ÄÀÈ
א' הימים דברי  בספר  שמובא ז ז ז ז ----יח יח יח יח ),),),),כמו  íBøca((((כדכדכדכד,,,, ú÷ìBç íìBòìÀÈÆÆÇÈ

זה משמר  חכמים שקנסו הוא קנס –,(oldl mrhd x`apy enk) שאפילו
ולא  העזרה, בדרום הפנים לחם את חולק יהא לעבודה נכנס כשהוא

הנכנסים, המשמרות ככל  ÷äòeáבצפונה dzòaèå וארבע עשרים – ÀÇÇÀÈÀÈ
והיו  משמר , לכל  טבעת המזבח, של לצפונו  בעזרה היו טבעות

הבהמה צוואר  את בהן  להכניס dndad),משמשות ilbx :m"anxd itle)
לשחיטה נוחה לטבעות ((((רש רש רש רש """"יייי))))שתהא כאן  שהכוונה מפרשים, ויש  ;

עורן  את ומפשיטים הבהמות את בהם תולים בפירושובפירושובפירושובפירושושהיו  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

יכולים למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו)))) היו  ולא וסגורה קבועה היתה בילגה של וטבעתה ,

היה  שצריך  משמר , לאותו גנאי  משום בזה והיה בה, להשתמש 
אחרים, של בטבעת äîeúñלהשתמש  dðBlçå החליפות בלשכת – ÀÇÈÀÈ

סכיניהם  את גונזים המשמרות היו  שבהם חלונות, וארבעה עשרים היו 
בהם  שהיו  ארונות כעין  היינו  החלונות מפרשים: ויש  ז ), ד , (מידות

משמר כל  של הכהונה היה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בגדי בילגה המשמר של  וחלונו ,

בברייתא  לעיל. שהזכרנו  כמו  אותם, שקנסו קנס משום זה וכל  סתום,
שהיה, מעשה משום משמר  לאותו חכמים שקנסו  הטעם, מובא בגמרא

דתה, המירה בילגה, בת מרים משמר, אותו של  הכהנים מבנות שאחת
להיכל היוונים וכשנכנסו  היוונים, של אחד לסרדיוט ונישאה והלכה

בו  ובעטה המזבח על  ועלתה עמהם היא באה החשמונאים), (בימי 
של ממונם מכלה אתה מתי  עד  זאב)! (זאב, לוקוס "לוקוס, ואמרה:

החשמונאים  יד  וכשגברה דוחקם". בשעת להם עומד  אתה ואין  ישראל
משמרה  כל את קנסו  למקומה, העבודה את והחזירו המקדש  את וטיהרו 

לעיל  ששנינו  הדברים סוכה סוכה סוכה סוכה ).).).).בשלשת סוף סוף סוף סוף  בגמראבגמראבגמראבגמרא אומרים ((((עייןעייןעייןעיין ויש
לעבודתם, לבוא מדייקים היו לא המשמר  אותו  שכהני  לפי  אחר , טעם

עליהם. חביבה העבודה שאין  בזה היה וניכר 

שואלים  בילגה, בת מרים מפני המשמר כל  את שקנסו  הראשון, הטעם בענין 
לקנס  האב ראוי שאמנם ומתרצים, בתו ? משום אב אפילו  קונסים וכי  בגמרא:
או דאבוה או בשוקא דינוקא "שותא הבריות: שאומרים כמו  בתו  משום

rnyyדאימיה" dn `l` xacn epi`y ,en` ly e` eia` ly e` weya wepizd zgiy)
.en` e` eia` itn היתה לא העבודה את שמבזה מאביה שמעה לא אילו זו אף

ואוי רשע אוי  כי  המשמר , כל את ואמה אביה משום וקנסו כן ): אומרת
לשכינו.

המפרשים, רוב לפי בארנו  שתים", נוטל "והמתעכב ברישא: ששנינו מה
שלפי מקשים יש אבל במקדש. שנתעכבו המשמרות שאר  לכל  היא שהכוונה
ועוד, רבים; בלשון  "והמתעכבים" לנקוט צריכה המשנה היתה זה פירוש
המשנה  נקטה ולמה לבוא, שמקדימים בכגון גם במשנתנו מדובר  הלא

"akrznde"בלבד?
משנתנו: מפרשים יש Ðברם, miizpia wiqtdl cg` mei zeidl lg יום שחל  כגון 

רחוקות  שעיירותיהם כאלו  במשמרות ויש בשבת, בחמישי  להיות האחרון  טוב
השבת, אחר  עד  להתעכב ומוכרחים שבת, בערב מלצאת epnfyונמנעים xnyn

Ð reaw,הנכנס והמשמר היוצא המשמר Ðהיינו  zelg xyr lhep did שמתחלקות
בשווה, שווה שנכנס והמשמר  היוצא המשמר Ðבין akrzndeמשמר אותו 

לעיל , כמבואר  zelg,שהתעכב, izy lhepבשני הראשון טוב יום שחל  בזמן  וכן
ביום  לביתו להגיע יכול  שאינו  לחג , מתעכב היוצא המשמר ונמצא בשבת,
מלבד יתירות, חלות שתי נוטל הוא הרי  החג , לאחר  עד  שם ושוהה ראשון 

הנכנס המשמר  עם החלות בעשר  כחלק חלק שנוטל l`ppg).מה epax)

לגמרי : אחרת בדרך  משנתנו  מפרש Ðוהרמב"ם miizpia wiqtdl cg` mei lg
טוב יום ובין השבת reawבין  epnfy xnyn ,(epx`ay enk)שבת xnyndאותה epiid)

Ð akrznde ;zelg xyr lhep did (`veid מתמהמה שהוא הנכנס המשמר היינו 
נמצא  בו , שווים המשמרות שכל טוב, יום חל שלהם ובשבוע שהואיל  לבוא,
ערב  שהוא בלבד, אחד  יום עבודת אלא נשארה לא הנכנס משמר שלאותו 
לבוא  משמר  אותו של  הכהנים רוב מתעצלים ולכן  בשבת, אחד  או שבת
חלות  שתי  אלא נוטל  זה משמר אין  הלכך מעט, אלא מהם באים ואין  לשבת
zbyd my oiir ;bi ,c oitqene oicinz 'ld dxez dpyn ;epzpynl eyexita m"anx)

.(c"a`xd
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הזכרנו epzkqnl),כבר dgizta) ואף לאכלו  אסור טוב ליום הוכן  שלא דבר  שכל 
אסור  ביצים לגדל  העומדת תרנגולת מכאן  "מוקצה". משום טוב ביום לטלטלו
טוב. ביום שהטילה ביצתה את לאכול  אסור  וכן טוב, ביום ממנה ולאכול לשחטה

טוב ביום ביצה שהטילה לאכילה העומדת בתרנגולת דנה משנתנו –.(`xnb) ואמנם
ומותר  היא, מוכנה עצמה התרנגולת שהרי "מוקצה", דין לביצה אין זה בכגון 
בגוף  שנגמרה בידוע טוב ביום שהטילה הביצה ואף טוב, ביום ולאכלה לשחטה
טוב. ביום הביצה את לאכול מותר הדין שלפי ומכאן  מאתמול, עוד  התרנגולת
חל טוב יום כשערב אבל חול, יום היה טוב יום כשערב אמורים? דברים במה
מכינה  שבת ונמצאת בשבת, נגמרה טוב ביום שנולדה הביצה הרי בשבת, להיות
נחלקו מכאן חול; ביום אלא הכנה שאין (בפתיחה), הזכרנו וכבר טוב, ליום
שחל טוב יום משום טוב יום בכל  גוזרים אם הלל, ובית שמאי בית במשנתנו

השבת. אחר להיות

áBè íBéa äãìBpL äöéa,לאכילה העומדת תרנגולת שהטילתה – ÅÈÆÀÈÀ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו ìëàzכמו :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN.ìlä úéáeíéøîBà:úéfëa äæå äæ. §§©©¦§¨¥§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦
·áBè íBéa óBòå äiç èçBMä–éànL úéaíéøîBà:äqëéå ø÷ca øtçé.ìlä úéáeíéøîBà:èçLé àG,àlà ©¥©¨¨§¥©©§¦©§Ÿ©¤¤¦©¤¥¦¥§¦¦§Ÿ¤¨

íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà;íéãBîe,äqëéå ø÷ca øtçiL èçL íàL,àeä ïëeî äøék øôàL. ¦¥¨¨¨¨¨¦§¦¤¦¨©¤©§Ÿ©¤¤¦©¤¤¥¤¦¨¨
‚éànL úéaíéøîBà:ì CáBMî ílqä úà ïéëéìBî ïéàCáBL,ïBlçì ïBlçî eähî ìáà;ìlä úéáeïéøézî. ¥©©§¦¥¦¦¤©ª¨¦¨§¨£¨©¥¥©§©¥¦¥©¦¦

äøîà äøåúäå ,è"åéì äðéëî úáù úàöîðå äì(æ"è úåîù)éîð è"åéã ,è"åéì ïéëî ìåçå ,úáùì ïéëî ìåç ,àåä ìåç éùù íúñå ,åðéëäå éùùä íåéá äéäå
àéòá ,éáéùçã è"åéå úáù åäéîå .äðëä àéø÷î àéä íéîù éãéáã â"òà äöéáã êä éë äðëäå .è"åéì äðéëî úáù àìå úáùì ïéëî è"åé ïéàå ,úáù éø÷à
àîìòá úáùá ãçàá êëìä .äðîæä àéòá àìå àáéùç àì ìåç úãåòñ ìáà ,íéîù éãéáã äðëäá åìéôà åøáçì ïéëî ïäî ãçà ïéàå ìåçá äðîæä ïúãåòñ
ô"òàå è"åé ìëá äãìåðù äöéá åøñàå .íåé ãåòáî ïåîæ àðîçø äëøöà àì ìåç úãåòñã ,úáùá äøîâðù éôì åá äãìåðù äöéá øñéîì ïì úéì è"åé åðéàù
äæ íéëåîñä è"åéå úáùå .è"åé øçàù úáù íåùî äøéæâ ,äéç äòîâì úáù ìëá äãìåðù äöéá åøñà ïëå .úáù øçàù è"åé íåùî äøéæâ ,úáù øçà åðéàù
:äæá úøúåî äæá äãìåðù äöéá ,ìåç íäî ãçà ð"îîã úåéåìâ ìù íéáåè íéîé éðù ìáà .ä"ø ìù íéáåè íéîé 'á ïëå .äæá äøåñà äæá äãìåðù äöéá ,äæì

.zifka xe`yúöîçî ìëåà ìë éë íëéúáá àöîé àì øåàù .õîçá íééñå øåàùá áåúëä çúôãî úéæëá äæå äæã éâéìô àì àîìò éìåë äìéëà ïéðòìúåîù)
(á"éäù÷ åöåîç ïéàù õîç áåúëìå õîçå øåàù åäééååøúì àðîçø áúëãî éøáñ ù"á ,øåòéá ïéðòì éâéìô éë .äæ ïë äæë õîç åäæå øåàù åäæ êì øîåì ,

ïðéôìéã ,úéæëá äæå äæ éøáñ ä"áå .äìéëàî øåòéá ïðéôìé àìå ,äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìù åøåòéù î"ù àìà ,äù÷ åöåîçù øåàùì å"÷å øòáì áééç ä"ôàå
:éããä éáâ àëä åäì àðú è"åé éáâ ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î éìéî úìú êðäã íåùîå .äìéëàî øåòéá.zazekka:äøîú

aaaa.sere dig hgeyd:äùòé ãöéë ã"áá êìîðå óåòå äéç èåçùì àáä.mixne` y"aãåòáî åðéëäù õåòð ø÷ãá øåôçéå äìçúëì èåçùéù åì ïéøåî ã"á
:äùéúë øñåçî åðéàù ,éåñéëì éåàøä çåçéú øôòá õåòð àåäùë éøééîå .åá äñëéå øôò äìòéå åúöéòð íå÷îî åúåà øå÷òéù øîåìë ,íåé.xwcíéöòåðù ãúé

íäéðù úà øå÷ãéå ïåùì .õøàá(ä"ë øáãîá):.`ed oken dxik xt`yäøéë øôàå ,÷"äå ,àéä äùôð éôðàá àúìî àìà ,éà÷ ä"áå ù"áã åäééúìîà åàì
éåàø íàå .ìåîúàî äéåìò äéúòã øîéîì àëéìã ,øåñà è"åéá ÷ñåä ìáà ,è"åé áøòî ÷ñåäù àìà åðù àìå .äéåìò äéúòãã äðîæä êéøö åðéàå àåä ïëåî

:åá äñëîå éîð äéì ìé÷ù ,äöéá åá úåìöì äéá éëåôäì éæçã éãééàã ,åá úåñëì øúåî è"åéá ÷ñåäù ô"òà ,íç õîø àåä ïééãòù ,äöéá åá úåìöì
bbbb.jaeyl jaeyn mleqd z` oikilen oi`,øåñàã ä"á åãåî ø"äøá åëéìåî àåäùë éîð êáåù ìù íìåñáå ,øåñàã éâéìô àì ò"ë äéìò ìù íìåñá

`xephxa yexit

שהתרנגולת  מאחר מוקצה, שאינה טוב, ביום הביצה את לאכול  מותר
טוב; יום מערב התרנגולת בגוף מוכנה הביצה ואף טוב, ליום מוכנה

השבת. שלאחר  טוב יום משום טוב יום בכל  גוזרים ìläואין  úéáeÅÄÅ
ìëàz àG :íéøîBàשהואיל ביום, בו זו ביצה לאכול  אסור – ÀÄÅÈÅ

מכינה  שבת שאין  מפני  שבת, אחר  להיות שחל טוב ביום היא ואסורה

בכל גוזרים לפיכך למסכתנו ), (בפתיחה לעיל  שבארנו כמו טוב, ליום
הביצה  ואסורה השבת, לאחר להיות שחל  טוב יום משום טוב יום

טוב. ביום lldלאכלה ziae da miliwn i`ny ziay ef dkld ab`
mixingn,( הלל ובית שמאי  בית בהן שנחלקו  ההלכות כברוב (שלא

אחרת הלכה משנתנו gqta,מוסיפה ung xeqi` oipraבה ziaשאף
.mixingn lld ziae miliwn i`nyøBàN :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀ

úéfëaשל איסורו  שיעור –x e ` y, הוא העיסה, את מחמיצים שבו ÀÇÇÄ
úáúBkëaבכזית, õîçå של איסורו ושיעור  –u n g,בככותבת הוא ÀÈÅÀÇÆÆ

כתמרה yaiizdl);היינו lgdy xnz ixt) מכזית היא גדולה הכותבת,
מכביצה. מעט úéfëaופחותה äæå äæ :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÆÈÆÀÇÇÄ

חמץ  אכילת איסור שלעניין מבואר, בגמרא בכזית. שיעורו  חמץ אף
שנאמר  בכזית, וזה שזה מודים שמאי  בית יט יט יט יט ):):):):אף יב יב יב יב ,,,, "שבעת ((((שמותשמותשמותשמות

הנפש ונכרתה מחמצת אוכל כל  כי  בבתיכם, ימצא לא שאור  ימים
לך : לומר  בחמץ, וסיים בשאור הכתוב פתח – ישראל " מעדת ההיא

נחלקו  לא זה. של שיעורו כן  זה של  כשיעורו חמץ, זהו שאור זהו 
שנאמר  חמץ, ביעור  לענין אלא הלל  ובית שמאי  ז ז ז ז ):):):):בית יגיגיגיג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בית  וסוברים גבולך ", בכל שאור  לך יראה ולא חמץ לך  יראה "ולא
בא  זה הרי  חמץ, וגם שאור גם ביעור  בענין וכתוב שהואיל  שמאי,

שהישווה  פי  על ואף זה; של  כשיעורו זה של שיעורו  שאין להשמיענו,
ואמנם  ביעור; לענין  אותם הישווה לא אכילה, לענין  הכתוב אותם
בית  הקלו בחמץ אבל בכזית, שיעורו  העיסה, את שמחמיץ שאור 

הלל ובית ככותבת. בשיעור  אלא יראה" "לא על  עוברים שאין שמאי,
זה  ביעור  לענין ואף אכילה, מאיסור  חמץ ביעור שלמדים סוברים,

בכזית. וזה

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

את  ושפך יאכל, אשר עוף או  חיה ציד  יצוד אשר "ואיש... יג): יז, (ויקרא נאמר 

Ðדמו  "xtra edqke עוף או טהורה חיה שחיטת דם לכסות שמצווה למדים, מכאן 
לשחוט לאדם מותר  אם דנה משנתנו  עפר טהור. לו כשאין  טוב ביום עוף או  חיה

הדם. לכיסוי  טוב יום מערב מוכן

áBè íBéa óBòå äiç èçBMä:מבואר בגמרא –hegyl dvexd ÇÅÇÈÈÀ
,aeh meia ser e` dig בענין יעשה כיצד  לשאול , דין לבית בא והוא

הדם, äqëéåכיסוי ø÷ca øtçé :íéøîBà éànL úéa בגמרא – ÅÇÇÀÄÇÀÙÇÆÆÄÇÆ
דקר לו  יש אם rwxwa)מפרשים: dxitgl xcrn oin) באדמת נעוץ

עפר להעלות כדי  האדמה מן  לעוקרו  אלא צריך ואינו  תחוח, עפר 

העוף, את או  החיה את לשחוט לו מתירים הדם, xwca,לכיסוי xetgie
עפר , ויעלה נעיצתו ממקום הדקר  את יעקור  הדם,dqkieכלומר  את בו

èçLé àG :íéøîBà ìlä úéáe או חיה לשחוט לו  מתירין אין – ÅÄÅÀÄÄÀÙ
טוב, ביום íBéעוף ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈÈÈÈÄÀ

טוב. יום שמאי,íéãBîeמערב לבית הלל בית –èçL íàL– ÄÆÄÈÇ
מוכן , עפר  לו  ואין  äqëéåבדיעבד , ø÷ca øtçiL שבארנו כדרך  – ÆÇÀÙÇÆÆÄÇÆ

תחוח. עפר  באדמת נעוץ דקר  לו שיש  בכגון  lkd,לעיל, micen oke
àeä ïëeî äøék øôàLהכירה אפר –(leyial xepz oin) מהסקה ÆÅÆÄÈÈ
הו  מוכן  טוב יום ערב דעתו של  הסתם שמן לפי  "מוקצה", ואינו א

ולכסות  לטלטלו מותר ולכן  טוב, ביום בו  להשתמש  עליו אדם של
מהסקת  האפר אבל טוב. ביום שנשחטו  ועוף חיה של הדם את בו

בו  לצלות בכדי חם רמץ הוא עדיין כן אם אלא מוכן, אינו טוב יום
אוכל לצרכי בו להשתמש  ויכול  הואיל  אומרים: אנו  זה שבכגון ביצה,

הדם. לכיסוי ממנו ליטול  גם לו מותר  ביצה, בו לצלות כגון נפש ,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

CáBLì CáBMî ílqä úà ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÄÆÇËÈÄÈÀÈ
שהכינן  ביונים כאן  ומדובר טוב; ביום לשחטן יונים ליטול כדי –
משנתנו , של בסיפא להלן כמבואר  להן, הראויה הכנה טוב יום מערב

וליטול, לעלות רשאי  היה השובך, יד על במקומו  הסולם היה ואילו 
סולם  ולהביא לטרוח צריך  והוא במקומו, השובך  סולם היה שלא אלא

להוליך טוב, ביום כן לעשות שאסור  שמאי בית וסוברים אחר , ממקום
לשובך, משובך הסולם ïBlçìאת ïBlçî eähî ìáàמותר – ÂÈÇÅÅÇÀÇ

עצמו . שובך שבאותו  לחלון מחלון  הסולם את ìläלהטות úéáeÅÄÅ
ïéøézî שסולם מבואר, בגמרא לשובך. משובך סולם להוליך אפילו – ÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Lîç.ïé÷ìBç ïéñðëpäïBôva,íBøca ïéàöBiäå.íBøca ú÷ìBç íìBòì äbìa,äòeá÷ dzòaèå,äîeúñ dðBlçå. ¨¥©¦§¨¦§¦©¨§©§¦©¨¦§¨§¨¤¤©¨§©©§¨§¨§©¨§¨
‰ Î Â Ò ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

d v i a z k q n
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‡áBè íBéa äãìBpL äöéa–éànL úéaíéøîBà:ìëàz;ìlä úéáeíéøîBà:ìëàz àG.éànL úéaíéøîBà: ¥¨¤§¨§¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦¥¨¥¥©©§¦

:äãåäé.miwleg miqpkpdí÷ìçì òéâîä íçì ïäéðéá.oetva:íéùã÷ éùã÷ úèéçùì äòåá÷ àéäù ,ø÷éò ïåôöäù ,ïéñðëð ïäù ìëì äàøééù éãëmi`veide
.mexca miwleg:ø÷éò åðéàù çåø ìöà ïîå÷î åðéù êëéôì ,íäì íéëìåäå íéàöåé íäù äàøééù éãë.dblia:äøîùîä íù.mexca zwleg mlerlåìéôàå

:äåñð÷ù àåä àñð÷ ,úñðëð àéäùë.dreaw dzraheìù úåòáèå ,äðåäë úåøîùî òáøàå íéøùòì ,íééçáèîä íå÷îá äøæòá åéä úåòáè òáøàå íéøùò
äðéàå äòåá÷ äâìá ìù úòáèå .äôöøä êåúì äèîì äçúô êôåäå øæåçå äëåúì äîäáä øàåö ñéðëîå äìòîì äëôåäå ãçà ãö úåçåúô úåøîùîä ìë

:äì àåä éàðâå ,íéøçà ìùá ùîúùäì äëéøöå ,úëôäð.dnezq dpelgeäâìá úøîùî ìù ïåìçå .íäéðéëñ úà ïéæðåâ íùù úåôéìçä úëùìá åéä úåðåìç
åñðëðùëå ,íéðåé éëìîî ãçà èåéãøñì úàùðå äãîúùð äîù äâìá úá íéøîå äâìá úøîùîî úçà äùàù ,äéäù äùòî íåùî ïðáø äåñð÷ã ,äîåúñ äúéä
ïäì ãîåò äúà ïéàå ìàøùé ìù ïðåîî äìëî äúà éúî ãò .éðåé 'ìá áàæ áàæ ùåøéô ,ñå÷åì ñå÷åì ,äøîàå çáæîä â"ò ìãðñá äçôèå äëìä ìëéäì íéðåé
úà äæáî äéäù äéáàî äòîùù àì íà åøîà éë ,äìåë úøîùîä ìë ìù äðåìç úà åîúñå äúòáè úà åòá÷ äæ øáãá íéîëç åòîùùëå .ï÷çåã úòùá

:åðëùì áåèå ÷éãöì áåè ,åðëùì éåàå òùøì éåàã ,äçôùîä ìë åñð÷ äéáà ìéáùáå .ïë äøîà àì äãåáòä

‰ˆÈ· ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.h"eia dclepy dviaäøîâ ìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã íåùî ,ìëàú àì éøîàã ììä úéáã åäééîòèå .ïðé÷ñò úáù øçàìù [è"åéá]

`xephxa yexit

לעבודה, נכנסים שהם לכל, שייראה כדי  הקדשים, ïéàöBiäåÀÇÀÄקדשי
היוצא, המשמר  של והכהנים –íBøca לחם את ביניהם חולקים – ÇÈ

להם. והולכים יוצאים שהם ניכר שיהא כדי  העזרה, בדרום הפנים

äbìa,מסוים בשם נקרא היה משמר  כל שכן  בילגה, ששמו משמר – ÄÀÈ
א' הימים דברי  בספר  שמובא ז ז ז ז ----יח יח יח יח ),),),),כמו  íBøca((((כדכדכדכד,,,, ú÷ìBç íìBòìÀÈÆÆÇÈ

זה משמר  חכמים שקנסו הוא קנס –,(oldl mrhd x`apy enk) שאפילו
ולא  העזרה, בדרום הפנים לחם את חולק יהא לעבודה נכנס כשהוא

הנכנסים, המשמרות ככל  ÷äòeáבצפונה dzòaèå וארבע עשרים – ÀÇÇÀÈÀÈ
והיו  משמר , לכל  טבעת המזבח, של לצפונו  בעזרה היו טבעות

הבהמה צוואר  את בהן  להכניס dndad),משמשות ilbx :m"anxd itle)
לשחיטה נוחה לטבעות ((((רש רש רש רש """"יייי))))שתהא כאן  שהכוונה מפרשים, ויש  ;

עורן  את ומפשיטים הבהמות את בהם תולים בפירושובפירושובפירושובפירושושהיו  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

יכולים למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו)))) היו  ולא וסגורה קבועה היתה בילגה של וטבעתה ,

היה  שצריך  משמר , לאותו גנאי  משום בזה והיה בה, להשתמש 
אחרים, של בטבעת äîeúñלהשתמש  dðBlçå החליפות בלשכת – ÀÇÈÀÈ

סכיניהם  את גונזים המשמרות היו  שבהם חלונות, וארבעה עשרים היו 
בהם  שהיו  ארונות כעין  היינו  החלונות מפרשים: ויש  ז ), ד , (מידות

משמר כל  של הכהונה היה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בגדי בילגה המשמר של  וחלונו ,

בברייתא  לעיל. שהזכרנו  כמו  אותם, שקנסו קנס משום זה וכל  סתום,
שהיה, מעשה משום משמר  לאותו חכמים שקנסו  הטעם, מובא בגמרא

דתה, המירה בילגה, בת מרים משמר, אותו של  הכהנים מבנות שאחת
להיכל היוונים וכשנכנסו  היוונים, של אחד לסרדיוט ונישאה והלכה

בו  ובעטה המזבח על  ועלתה עמהם היא באה החשמונאים), (בימי 
של ממונם מכלה אתה מתי  עד  זאב)! (זאב, לוקוס "לוקוס, ואמרה:

החשמונאים  יד  וכשגברה דוחקם". בשעת להם עומד  אתה ואין  ישראל
משמרה  כל את קנסו  למקומה, העבודה את והחזירו המקדש  את וטיהרו 

לעיל  ששנינו  הדברים סוכה סוכה סוכה סוכה ).).).).בשלשת סוף סוף סוף סוף  בגמראבגמראבגמראבגמרא אומרים ((((עייןעייןעייןעיין ויש
לעבודתם, לבוא מדייקים היו לא המשמר  אותו  שכהני  לפי  אחר , טעם

עליהם. חביבה העבודה שאין  בזה היה וניכר 

שואלים  בילגה, בת מרים מפני המשמר כל  את שקנסו  הראשון, הטעם בענין 
לקנס  האב ראוי שאמנם ומתרצים, בתו ? משום אב אפילו  קונסים וכי  בגמרא:
או דאבוה או בשוקא דינוקא "שותא הבריות: שאומרים כמו  בתו  משום

rnyyדאימיה" dn `l` xacn epi`y ,en` ly e` eia` ly e` weya wepizd zgiy)
.en` e` eia` itn היתה לא העבודה את שמבזה מאביה שמעה לא אילו זו אף

ואוי רשע אוי  כי  המשמר , כל את ואמה אביה משום וקנסו כן ): אומרת
לשכינו.

המפרשים, רוב לפי בארנו  שתים", נוטל "והמתעכב ברישא: ששנינו מה
שלפי מקשים יש אבל במקדש. שנתעכבו המשמרות שאר  לכל  היא שהכוונה
ועוד, רבים; בלשון  "והמתעכבים" לנקוט צריכה המשנה היתה זה פירוש
המשנה  נקטה ולמה לבוא, שמקדימים בכגון גם במשנתנו מדובר  הלא

"akrznde"בלבד?
משנתנו: מפרשים יש Ðברם, miizpia wiqtdl cg` mei zeidl lg יום שחל  כגון 

רחוקות  שעיירותיהם כאלו  במשמרות ויש בשבת, בחמישי  להיות האחרון  טוב
השבת, אחר  עד  להתעכב ומוכרחים שבת, בערב מלצאת epnfyונמנעים xnyn

Ð reaw,הנכנס והמשמר היוצא המשמר Ðהיינו  zelg xyr lhep did שמתחלקות
בשווה, שווה שנכנס והמשמר  היוצא המשמר Ðבין akrzndeמשמר אותו 

לעיל , כמבואר  zelg,שהתעכב, izy lhepבשני הראשון טוב יום שחל  בזמן  וכן
ביום  לביתו להגיע יכול  שאינו  לחג , מתעכב היוצא המשמר ונמצא בשבת,
מלבד יתירות, חלות שתי נוטל הוא הרי  החג , לאחר  עד  שם ושוהה ראשון 

הנכנס המשמר  עם החלות בעשר  כחלק חלק שנוטל l`ppg).מה epax)

לגמרי : אחרת בדרך  משנתנו  מפרש Ðוהרמב"ם miizpia wiqtdl cg` mei lg
טוב יום ובין השבת reawבין  epnfy xnyn ,(epx`ay enk)שבת xnyndאותה epiid)

Ð akrznde ;zelg xyr lhep did (`veid מתמהמה שהוא הנכנס המשמר היינו 
נמצא  בו , שווים המשמרות שכל טוב, יום חל שלהם ובשבוע שהואיל  לבוא,
ערב  שהוא בלבד, אחד  יום עבודת אלא נשארה לא הנכנס משמר שלאותו 
לבוא  משמר  אותו של  הכהנים רוב מתעצלים ולכן  בשבת, אחד  או שבת
חלות  שתי  אלא נוטל  זה משמר אין  הלכך מעט, אלא מהם באים ואין  לשבת
zbyd my oiir ;bi ,c oitqene oicinz 'ld dxez dpyn ;epzpynl eyexita m"anx)

.(c"a`xd
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הזכרנו epzkqnl),כבר dgizta) ואף לאכלו  אסור טוב ליום הוכן  שלא דבר  שכל 
אסור  ביצים לגדל  העומדת תרנגולת מכאן  "מוקצה". משום טוב ביום לטלטלו
טוב. ביום שהטילה ביצתה את לאכול  אסור  וכן טוב, ביום ממנה ולאכול לשחטה

טוב ביום ביצה שהטילה לאכילה העומדת בתרנגולת דנה משנתנו –.(`xnb) ואמנם
ומותר  היא, מוכנה עצמה התרנגולת שהרי "מוקצה", דין לביצה אין זה בכגון 
בגוף  שנגמרה בידוע טוב ביום שהטילה הביצה ואף טוב, ביום ולאכלה לשחטה
טוב. ביום הביצה את לאכול מותר הדין שלפי ומכאן  מאתמול, עוד  התרנגולת
חל טוב יום כשערב אבל חול, יום היה טוב יום כשערב אמורים? דברים במה
מכינה  שבת ונמצאת בשבת, נגמרה טוב ביום שנולדה הביצה הרי בשבת, להיות
נחלקו מכאן חול; ביום אלא הכנה שאין (בפתיחה), הזכרנו וכבר טוב, ליום
שחל טוב יום משום טוב יום בכל  גוזרים אם הלל, ובית שמאי בית במשנתנו

השבת. אחר להיות

áBè íBéa äãìBpL äöéa,לאכילה העומדת תרנגולת שהטילתה – ÅÈÆÀÈÀ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו ìëàzכמו :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt dvia zkqn

úáúBkëa õîçå úéfëa øBàN.ìlä úéáeíéøîBà:úéfëa äæå äæ. §§©©¦§¨¥§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦
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íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà;íéãBîe,äqëéå ø÷ca øtçiL èçL íàL,àeä ïëeî äøék øôàL. ¦¥¨¨¨¨¨¦§¦¤¦¨©¤©§Ÿ©¤¤¦©¤¤¥¤¦¨¨
‚éànL úéaíéøîBà:ì CáBMî ílqä úà ïéëéìBî ïéàCáBL,ïBlçì ïBlçî eähî ìáà;ìlä úéáeïéøézî. ¥©©§¦¥¦¦¤©ª¨¦¨§¨£¨©¥¥©§©¥¦¥©¦¦

äøîà äøåúäå ,è"åéì äðéëî úáù úàöîðå äì(æ"è úåîù)éîð è"åéã ,è"åéì ïéëî ìåçå ,úáùì ïéëî ìåç ,àåä ìåç éùù íúñå ,åðéëäå éùùä íåéá äéäå
àéòá ,éáéùçã è"åéå úáù åäéîå .äðëä àéø÷î àéä íéîù éãéáã â"òà äöéáã êä éë äðëäå .è"åéì äðéëî úáù àìå úáùì ïéëî è"åé ïéàå ,úáù éø÷à
àîìòá úáùá ãçàá êëìä .äðîæä àéòá àìå àáéùç àì ìåç úãåòñ ìáà ,íéîù éãéáã äðëäá åìéôà åøáçì ïéëî ïäî ãçà ïéàå ìåçá äðîæä ïúãåòñ
ô"òàå è"åé ìëá äãìåðù äöéá åøñàå .íåé ãåòáî ïåîæ àðîçø äëøöà àì ìåç úãåòñã ,úáùá äøîâðù éôì åá äãìåðù äöéá øñéîì ïì úéì è"åé åðéàù
äæ íéëåîñä è"åéå úáùå .è"åé øçàù úáù íåùî äøéæâ ,äéç äòîâì úáù ìëá äãìåðù äöéá åøñà ïëå .úáù øçàù è"åé íåùî äøéæâ ,úáù øçà åðéàù
:äæá úøúåî äæá äãìåðù äöéá ,ìåç íäî ãçà ð"îîã úåéåìâ ìù íéáåè íéîé éðù ìáà .ä"ø ìù íéáåè íéîé 'á ïëå .äæá äøåñà äæá äãìåðù äöéá ,äæì

.zifka xe`yúöîçî ìëåà ìë éë íëéúáá àöîé àì øåàù .õîçá íééñå øåàùá áåúëä çúôãî úéæëá äæå äæã éâéìô àì àîìò éìåë äìéëà ïéðòìúåîù)
(á"éäù÷ åöåîç ïéàù õîç áåúëìå õîçå øåàù åäééååøúì àðîçø áúëãî éøáñ ù"á ,øåòéá ïéðòì éâéìô éë .äæ ïë äæë õîç åäæå øåàù åäæ êì øîåì ,

ïðéôìéã ,úéæëá äæå äæ éøáñ ä"áå .äìéëàî øåòéá ïðéôìé àìå ,äæ ìù åøåòéùë àì äæ ìù åøåòéù î"ù àìà ,äù÷ åöåîçù øåàùì å"÷å øòáì áééç ä"ôàå
:éããä éáâ àëä åäì àðú è"åé éáâ ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î éìéî úìú êðäã íåùîå .äìéëàî øåòéá.zazekka:äøîú

aaaa.sere dig hgeyd:äùòé ãöéë ã"áá êìîðå óåòå äéç èåçùì àáä.mixne` y"aãåòáî åðéëäù õåòð ø÷ãá øåôçéå äìçúëì èåçùéù åì ïéøåî ã"á
:äùéúë øñåçî åðéàù ,éåñéëì éåàøä çåçéú øôòá õåòð àåäùë éøééîå .åá äñëéå øôò äìòéå åúöéòð íå÷îî åúåà øå÷òéù øîåìë ,íåé.xwcíéöòåðù ãúé

íäéðù úà øå÷ãéå ïåùì .õøàá(ä"ë øáãîá):.`ed oken dxik xt`yäøéë øôàå ,÷"äå ,àéä äùôð éôðàá àúìî àìà ,éà÷ ä"áå ù"áã åäééúìîà åàì
éåàø íàå .ìåîúàî äéåìò äéúòã øîéîì àëéìã ,øåñà è"åéá ÷ñåä ìáà ,è"åé áøòî ÷ñåäù àìà åðù àìå .äéåìò äéúòãã äðîæä êéøö åðéàå àåä ïëåî

:åá äñëîå éîð äéì ìé÷ù ,äöéá åá úåìöì äéá éëåôäì éæçã éãééàã ,åá úåñëì øúåî è"åéá ÷ñåäù ô"òà ,íç õîø àåä ïééãòù ,äöéá åá úåìöì
bbbb.jaeyl jaeyn mleqd z` oikilen oi`,øåñàã ä"á åãåî ø"äøá åëéìåî àåäùë éîð êáåù ìù íìåñáå ,øåñàã éâéìô àì ò"ë äéìò ìù íìåñá

`xephxa yexit

שהתרנגולת  מאחר מוקצה, שאינה טוב, ביום הביצה את לאכול  מותר
טוב; יום מערב התרנגולת בגוף מוכנה הביצה ואף טוב, ליום מוכנה

השבת. שלאחר  טוב יום משום טוב יום בכל  גוזרים ìläואין  úéáeÅÄÅ
ìëàz àG :íéøîBàשהואיל ביום, בו זו ביצה לאכול  אסור – ÀÄÅÈÅ

מכינה  שבת שאין  מפני  שבת, אחר  להיות שחל טוב ביום היא ואסורה

בכל גוזרים לפיכך למסכתנו ), (בפתיחה לעיל  שבארנו כמו טוב, ליום
הביצה  ואסורה השבת, לאחר להיות שחל  טוב יום משום טוב יום

טוב. ביום lldלאכלה ziae da miliwn i`ny ziay ef dkld ab`
mixingn,( הלל ובית שמאי  בית בהן שנחלקו  ההלכות כברוב (שלא

אחרת הלכה משנתנו gqta,מוסיפה ung xeqi` oipraבה ziaשאף
.mixingn lld ziae miliwn i`nyøBàN :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀ

úéfëaשל איסורו  שיעור –x e ` y, הוא העיסה, את מחמיצים שבו ÀÇÇÄ
úáúBkëaבכזית, õîçå של איסורו ושיעור  –u n g,בככותבת הוא ÀÈÅÀÇÆÆ

כתמרה yaiizdl);היינו lgdy xnz ixt) מכזית היא גדולה הכותבת,
מכביצה. מעט úéfëaופחותה äæå äæ :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÆÈÆÀÇÇÄ

חמץ  אכילת איסור שלעניין מבואר, בגמרא בכזית. שיעורו  חמץ אף
שנאמר  בכזית, וזה שזה מודים שמאי  בית יט יט יט יט ):):):):אף יב יב יב יב ,,,, "שבעת ((((שמותשמותשמותשמות

הנפש ונכרתה מחמצת אוכל כל  כי  בבתיכם, ימצא לא שאור  ימים
לך : לומר  בחמץ, וסיים בשאור הכתוב פתח – ישראל " מעדת ההיא

נחלקו  לא זה. של שיעורו כן  זה של  כשיעורו חמץ, זהו שאור זהו 
שנאמר  חמץ, ביעור  לענין אלא הלל  ובית שמאי  ז ז ז ז ):):):):בית יגיגיגיג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בית  וסוברים גבולך ", בכל שאור  לך יראה ולא חמץ לך  יראה "ולא
בא  זה הרי  חמץ, וגם שאור גם ביעור  בענין וכתוב שהואיל  שמאי,

שהישווה  פי  על ואף זה; של  כשיעורו זה של שיעורו  שאין להשמיענו,
ואמנם  ביעור; לענין  אותם הישווה לא אכילה, לענין  הכתוב אותם
בית  הקלו בחמץ אבל בכזית, שיעורו  העיסה, את שמחמיץ שאור 

הלל ובית ככותבת. בשיעור  אלא יראה" "לא על  עוברים שאין שמאי,
זה  ביעור  לענין ואף אכילה, מאיסור  חמץ ביעור שלמדים סוברים,

בכזית. וזה
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את  ושפך יאכל, אשר עוף או  חיה ציד  יצוד אשר "ואיש... יג): יז, (ויקרא נאמר 

Ðדמו  "xtra edqke עוף או טהורה חיה שחיטת דם לכסות שמצווה למדים, מכאן 
לשחוט לאדם מותר  אם דנה משנתנו  עפר טהור. לו כשאין  טוב ביום עוף או  חיה

הדם. לכיסוי  טוב יום מערב מוכן

áBè íBéa óBòå äiç èçBMä:מבואר בגמרא –hegyl dvexd ÇÅÇÈÈÀ
,aeh meia ser e` dig בענין יעשה כיצד  לשאול , דין לבית בא והוא

הדם, äqëéåכיסוי ø÷ca øtçé :íéøîBà éànL úéa בגמרא – ÅÇÇÀÄÇÀÙÇÆÆÄÇÆ
דקר לו  יש אם rwxwa)מפרשים: dxitgl xcrn oin) באדמת נעוץ

עפר להעלות כדי  האדמה מן  לעוקרו  אלא צריך ואינו  תחוח, עפר 

העוף, את או  החיה את לשחוט לו מתירים הדם, xwca,לכיסוי xetgie
עפר , ויעלה נעיצתו ממקום הדקר  את יעקור  הדם,dqkieכלומר  את בו

èçLé àG :íéøîBà ìlä úéáe או חיה לשחוט לו  מתירין אין – ÅÄÅÀÄÄÀÙ
טוב, ביום íBéעוף ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈÈÈÈÄÀ

טוב. יום שמאי,íéãBîeמערב לבית הלל בית –èçL íàL– ÄÆÄÈÇ
מוכן , עפר  לו  ואין  äqëéåבדיעבד , ø÷ca øtçiL שבארנו כדרך  – ÆÇÀÙÇÆÆÄÇÆ

תחוח. עפר  באדמת נעוץ דקר  לו שיש  בכגון  lkd,לעיל, micen oke
àeä ïëeî äøék øôàLהכירה אפר –(leyial xepz oin) מהסקה ÆÅÆÄÈÈ
הו  מוכן  טוב יום ערב דעתו של  הסתם שמן לפי  "מוקצה", ואינו א

ולכסות  לטלטלו מותר ולכן  טוב, ביום בו  להשתמש  עליו אדם של
מהסקת  האפר אבל טוב. ביום שנשחטו  ועוף חיה של הדם את בו

בו  לצלות בכדי חם רמץ הוא עדיין כן אם אלא מוכן, אינו טוב יום
אוכל לצרכי בו להשתמש  ויכול  הואיל  אומרים: אנו  זה שבכגון ביצה,

הדם. לכיסוי ממנו ליטול  גם לו מותר  ביצה, בו לצלות כגון נפש ,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

CáBLì CáBMî ílqä úà ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÄÆÇËÈÄÈÀÈ
שהכינן  ביונים כאן  ומדובר טוב; ביום לשחטן יונים ליטול כדי –
משנתנו , של בסיפא להלן כמבואר  להן, הראויה הכנה טוב יום מערב

וליטול, לעלות רשאי  היה השובך, יד על במקומו  הסולם היה ואילו 
סולם  ולהביא לטרוח צריך  והוא במקומו, השובך  סולם היה שלא אלא

להוליך טוב, ביום כן לעשות שאסור  שמאי בית וסוברים אחר , ממקום
לשובך, משובך הסולם ïBlçìאת ïBlçî eähî ìáàמותר – ÂÈÇÅÅÇÀÇ

עצמו . שובך שבאותו  לחלון מחלון  הסולם את ìläלהטות úéáeÅÄÅ
ïéøézî שסולם מבואר, בגמרא לשובך. משובך סולם להוליך אפילו – ÇÄÄ
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éànL úéaíéøîBà:ìhé àG,íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà.ìlä úéáeíéøîBà:øîBàå ãîBò:éðà äæå äæ ¥©©§¦¦Ÿ¤¨¦¥¦£©¦§¥¦¥§¦¥§¥¤¨¤£¦
ìèBð. ¥
„íéðáì àöîe íéøBçL ïnæ,íéøBçL àöîe íéðáì;GL àöîe íéðLäL–íéøeñà.GLíéðL àöîe äL– ¦¥§¦¨¨§¨¦§¨¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨£¦§¨¨¨§©¦

íéøzî.ïwä éðôì àöîe ïwä CBúa–íéøeñà.íä àlà íL ïéà íàå–íéøzî elà éøä. ª¨¦§©¥¨¨¦§¥©¥£¦§¦¥¨¤¨¥£¥¥ª¨¦
‰éànL úéaíéøîBà:áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà;ìlä úéáeøéæçäì óà ïéøézî.éànL úéaíéøîBà: ¥©©§¦¥§©§¦¤©§¦¦§¥¦¥©¦¦©§©£¦¥©©§¦

åøñàù øáã ìëù ,ïéëéìåî ïéà éøáñ ù"á .åúåà íéàåø íãà éðá ïéàå é"äøá åëéìåîù éâéìô éë .è"åéá äëàìî äùåòå åëéìåî àåä åââ ï÷úì øîåà äàåøäù
:è"åé úçîù íåùî éøù àëä ,àåä éëä àðéã àîìòáã â"òà ,ïéøéúî ä"áå .øåñà íéøãç éøãçá åìéôà ïéòä úéàøî éðôî íéîëç.oelgl oelgnêáåù åúåàá

:ï÷å ï÷ ìëì ïåìçå ,âåæå âåæ ìëì ï÷ [äáøä úåöéçî] åá úåéäì êáåù êøã êëù ,åîöò.lhep ip` dfe df,äðåùàø äëéøáá à÷åã ä"áå ù"áã åäééúâåìô
,éâñ àì àîìòá øåáãáã éøáñ ù"áå .åçøáé àìå ïäá úåòùòúùî úåäîàäù ,úåðåùàø úåìæåâ éúù åðééäã äðåùàø äëéøá çéðäì ãéîú íéðåé éìãâî êøãù
àì åú åäééìò ñç àìå äèéçùì íåé ãåòáî ïäá ùîùîå òðòðùî ìáà ,êøåöì àìù ìåèìè éåäå åäééìò ñééçå éëåìîàì éúà øçîì åäì ìé÷ù éë àîìã

ñééçã ïðéùééç:äðåùàø äëéøáá åìéôàå ,åäééìò ñééç àîìã ïðéøæâ àì éøáñ ä"áå .
cccc.mipal `vne mixegy onifíéðáìå íéðáì íå÷îá íéøåçù àöîå íéðáìå íéøåçù ïîéæ ,øîà÷ éëä àìà .äééðúîì êéøèöà àìå àåä àèéùôã àúìî àä

éëåôäúà êåôäúàå åäðéà éðä àîéúã åäî ,íéøåçù åá àöîå íéðáì éðùá ïîéæ ,íéðáì åá àöîå äæ ï÷á íéøåçù ïîéæ ,ïéúéðúîã àùåøéô éëäå .íéøåçù íå÷îá
:ì"î÷.'b `vne mipy:íéøåñà ïìåë ,ïéðëåîä øéëî åðéàå.mixzen mipy `vne dylyïë êìä ãçàäù íùë ïðéøîà àìå .åøàùð íéðùäå êìä ãçàä

:åäðéð éðéøçà éðäå íìåë åëìä.owd iptl `vne owd jeza onif:íéøåñà ,íåìë àöî àì ï÷ä êåúáå.oixzen el` ixd od `l` jaey eze`a oi` m`e
.åúà áåø÷ä êáåù àåääî ïðéøîà àì ,úéåæ ïø÷á àìà äåùá äæ êáåù ìù äøåùá êáåù åúåà ïéà íà ,äîà íéùîç êåúá åì áåø÷ øçà êáåù ùéù ô"òàå
ïéà åàì íàå ,ïéããî íäéøåçàì íéëôåäùë ïäéð÷ ïéàåø íàù ,äåùá ïäìù ï÷ä ãâðë àìà ïéããî ïðéà ïäéìâøá ïéããî àìà íéçøåô íðéàù ïîæ ìë úåìæåâäù

:ïéããî
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בית  לדעת אף שניה), (לקומה לעלייה בו  שעולים היינו  עלייה, של
של בסולם אלא נחלקו  לא טוב, ביום לשובך  להוליכו  אסור הלל

בו  יחשדו שמא טוב, ביום להוליכו  אסור שמאי  בית שלדעת שובך ,
שאין  בחצרו , ואפילו  טוב, ביום מלאכה ועושה גגו לתיקון  שמוליכו 

אפילו  העין  מראית מפני  חכמים שאסרו  דבר  שכל  אסור, רואהו, אדם
שובך של וסולם שהואיל  מתירים, הלל  ובית אסור. חדרים בחדרי 

גגו לתיקון  שמוליכו בו יחשדו לא שאף ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הוא מפרשים, ויש .
סולם  אפילו טוב ביום להוליך  אסור  הרבים שברשות סוברים הלל בית
התירו  ולא עולה, הוא גגו  שלתקן  הבריות, יאמרו שמא שובך, של

שאסרו  דבר  שכל גב על ואף היחיד. ברשות אלא שובך של סולם
משום  התירו כאן אסור , חדרים בחדרי אף עין מראית משום חכמים

טוב יום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))שמחת L.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úéaìhé àG :íéøîBà éàn ÅÇÇÀÄÄÙ
לשחטן , כדי  טוב ביום יונים –íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà– ÆÈÄÅÄÂÇÄÀ

טוב, ביום ליטלן  שבדעתו היונים את בידיו ìläשנענע úéáeÅÄÅ
ìèBð éðà äæå äæ :øîBàå ãîBò :íéøîBà,לנענע צריך  אינו – ÀÄÅÀÅÆÈÆÂÄÅ

מבואר, בגמרא אלו. יונים טוב ביום שיטול יום, מבעוד ואומר  בא אלא
שבאותו  ראשונה בבריכה היא הלל ובית שמאי  בית של  שמחלוקתם

לזמן  די  לא שמאי בית שלדעת הראשונים, הגוזלות בשני  היינו שובך ,
ויחוס  בדעתו  יימלך טוב ביום כשיטלם שמא בלבד, בדיבור אותם

מטלטלם  ונמצא ראשונה, בריכה על שחסים יונים מגדלי  כדרך  עליהם,
אין  שוב עליהם, חס ולא יום מבעוד משנענעם אבל  לצורך , שלא

בדיבור לזמן  שדי סוברים, הלל  ובית מחר . עליהם יחוס שמא חוששים
בבריכה  אבל עליהם. יחוס שמא חוששים שאין ראשונה, בריכה אפילו

"אלו  יום מבעוד  אומר  הוא שאם מודים הכל  אחריהן , והבאות שניה
דיו . נוטל", אני  ואלו

i r i a x m e i
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כמבואר  טוב, ביום לשחטן כדי  טוב יום בערב בשובך יונים שזימן  במי  דנה משנתנו
– שזימן . היונים הן אלו  אם ספק נולד  טוב ביום ליטלן  וכשבא הקודמת, במשנה

:dxrd. זכר בלשון  ביונים כאן  נשתמש  המשנה ללשון  בהתאם

ïnæ,טוב יום בערב בקן –íéøBçLיונים –(zelfeb)כדי שחורים, ÄÅÀÄ
טוב, ביום קן,àöîeליטלם באותו  טוב ביום –íéðáì במקום – ÈÈÀÈÄ

שזמן , íéøBçLשחורים àöîe íéðáì לבנים בקן  שזימן  או  – ÀÈÄÈÈÀÄ

שזימן  שאותם ונמצא לבנים, במקום שחורים בקן  מצא טוב וביום
מהקן, GLפרחו àöîe íéðLäL ביום ומצא יונים שני  זימן – ÀÇÄÈÈÀÈ

וכגון  מוקצה, והוא זימן , שלא אחד  נוסף הרי  שלשה, קן באותו  טוב
שזימן ; היונים את מכיר  `elשאינו lkíéøeñà בגמרא טוב. ביום – ÂÄ

הוא  ופשוט ברור להיפך , או  לבנים ומצא שחורים זימן שאם מבואר,
שמדובר אלא זה, דין להשמיענו צריכה המשנה ואין  שאוסרים,

ומצא  לבנים, ובאחד  שחורים באחד  קנים, בשני יונים שזימן במשנתנו 
המשנה  ובאה שחורים, במקום ולבנים לבנים במקום שחורים
שהחליפו  אלא שזימן , היונים אותם הם אלו אומרים: שאין להשמיענו,

הם  שמצא ואלו  מקניהם, פרחו שזימן שאלו  אומרים, אלא קניהם,
מוקצה. משום הם אסורים ולכן  אחר , ממקום שבאו GLäLאחרים ÀÈ

יונים, שלשה טוב יום בערב זימן –íéðL àöîe מצא טוב וביום – ÈÈÀÇÄ
יונים, שני  האחדíéøzîרק אומרים: שאנו  טוב, ביום ליטלם – ËÈÄ

המזומנים. מן  הם שמצא והשניים ïwäפרח CBúa יונים זימן – ÀÇÅ
הקן , ïwäבתוך  éðôì àöîeאבל ריק, הקן את מצא טוב וביום – ÈÈÄÀÅÇÅ

יונים, מצא הקן ליטלם íéøeñàלפני הקן לפני  שמצא היונים – ÂÄ
זימנם. שלא הם אחרים שמא טוב, íäביום àlà íL ïéà íàåÀÄÅÈÆÈÅ
בלבד, קן אותו  אלא בסביבה אין  אם –íéøzî elà éøä שאף – ÂÅÅËÈÄ

אומרי אנו  הקן, לפני  יום שמצאם בערב שזימן  היונים הם שאלו  ם

שאינם  רכים בגוזלות כאן  שמדובר מבואר, בגמרא הקן . בתוך  טוב
שם  אין  שאם לומר צורך ואין ברגליהם, מדדים אלא עדיין  פורחים

מותרים  הקן  לפני שמצא שהגוזלות אמה, חמישים בתוך אחר  שובך 
אפילו  אלא אמה, מחמישים יותר מדדה אינו  המדדה שכל טוב, ביום

זווית, בקרן  הוא נמצא אבל אמה, חמישים בתוך  אחר  שובך שם יש
מותרים, אלו הרי מעיניהם, שובכם נעלם היה לשם מדדים היו שאילו 

שאלו  אומרים, אנו  ולכן  קנו , ראיית בכדי  אלא מדדה המדדה שאין
הקן . בתוך טוב יום בערב שזימן  הגוזלות אותם הם הקן  לפני שמצא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

(לדעת  שהותרו אלא טוב ביום לאסרם ראוי שהיה בדברים ללמד באה זו משנה
טוב. יום שמחת משום הלל ) בית

áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÀÇÀÄÆÇÀÄÄÀ
oiqixz.וארונות תיבות פתחי  בהן  שסוגרים דלתות היינו כאן הנזכרים

או  התיבות פתחי מעל  התריסין  את לסלק שאסור  שמאי בית וסוברים
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øNa åéìò áv÷ì éìòä úà ïéìèBð ïéà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:ïéàéðôì øBòä úà ïéðúBð ¥§¦¤¨¡¦§©¥¨¨¨¨¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥§¦¤¨¦§¥
epäéaâé àGå ïñøcä,øNa úéfk Bnò Lé ïk íà àlà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:àG ïéàéöBî ïéà ©¨§¨§©§¦¤¤¨¦¥¥¦©©¦¨¨¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥¦¦

áìelä úà àGå ïèwä úàíéaøä úeLøì äøBz øôñ úà àGå;ìlä úéáeïéøézî. ¤©¨¨§¤©¨§¤¥¤¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦
ÂéànL úéaíéøîBà:áBè íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî ïéà,L ïéaíBiäî eîøeäL ïéa Lîàî eîøeä;úéáe ¥©©§¦¥¦¦©¨©¨©Ÿ¥§¥¤§¥¤¤¥¤§¥©¥

ìläïéøézî.íäì eøîàéànL úéaäåL äøæb:ïäkì äðzî úBðzîe älç,ïäkì äðzî äîeøúe;ïéàL íLk ¦¥©¦¦¨§¨¤¥©©§¥¨¨¨©¨©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥

dddd.ilrd:åéìò éìë úøåú ïéà åìãâå åãáë éðôîå .ïäéîåãå úåôéøä úà åá íéùúåëù ìåâòå äáøä ìåãâ õò ìù ãé.avwl:êåúçì.oixizn d"aeíåùî
:éìë úøåú åéìò ïéàù ô"òàå ,è"åé úçîùiptl.dqixcd zia:ãéñôé àìù éãë ,íãà éðá åéìò åñøãéù.epdiabi `le:åúèùôä øçàì åìèìèìd"ae

.oixizn:è"åé úçîùî òðîîå ,øåòä ãéñôäì àìù éãë èéçù àì äéì úéøù àì éàã.oiqixzúåãîåòå úåáéú ïéîë úåéåùòä úåéåðç ïäì ùé íéîùá éøëåî
ïéðîîñä ïäéìò ïéçèåùå äáéúä çúôî ïéñéøú ïúåà íé÷ìñîù íéîòôå ,úåáéú ïúåà éçúô ïäá ïéøâåñù úåúìã ïä ïéñéøúå .ò÷ø÷ì úåøáåçî ïðéàå ÷åùá

:úåðçáù.xifgdl s` oixiznïî øéö ïäì ùéù ïéñéøúáå .øöçä [êåúáù úéá] çúô ïäá ìåòðì åìéôà éøùã éâéìô àì ò"ë ììë øéö íäì ïéàù ïéñéøúá
òöîàáù øåçá äúåà ïéáçåúå äèéìá ïéòë òöîàá øéö ïäì ùéù ïéñéøúá éâéìô éë .ïéðáì éîãã ,úåéåðç éçúô åìéôà ïäá ìåòðì øåñàã éâéìô àì ò"ë ãöä
àì éàå ïéìáú é÷åôàì éòáã íåùî ,øéæçäì éøùå ,úåéåðç éñéøúá ïðéøæâ àì éøáñ ä"áå ,ãöä ïî øéö åèà òöîàá øéö ïðéøæâ éøáñ ù"á ,úåðçä çúô ïôåã

:áåè íåé úçîùî éòåðîàì éúàå çúô àì éøåãäàì äéì úéøù.ohwd z` `l:äìéëà êøåö åàìã éãéî ìë àìå.oixizn d"aeäàöåä äøúåäù êåúî éøîàã
é÷åôàì .ïäá àöåéëå åúéá çúôî ïåâë äàðä êøåö åà ,ïéúéðúîá éáéùçã éðä ïåâë äåöî êøåö äá äéäéù àåäå .äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä ,äìéëà êøåöì

:øåñàã ä"á åãåî àäáã äæá àöåéëå íéðáà úàöåä
eeee.dlg oikilen oi`:øúåé àìå åì åøéúä åúñéò ïå÷éú àìà ,äúëìåäá äéì åøù àì äúùøôäá øúåîù éô ìò óà .è"åéá.zepzn:äáé÷äå íééçìäå òåøæä

.dey dxfb:ù"âã àéîåã àìà .è"åéá úåøùòîå úåîåøú ïéäéáâî ïéàã äøéæâ íåùî åøæâ ïðáøãî äìåëã ,à÷åã åàì.odkl dpzn:äðåäë úåðúî ã"ëîmyk
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כסותר . שנראה משום טוב, ביום óàהארונות ïéøézî ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄÇ
øéæçäì להוציא כדי  התריסין , את לסלק שמותר לומר , צורך  אין – ÀÇÂÄ

להחזיר אפילו  אלא טוב, ביום נפש  אוכל צרכי  מהארונות או מהתיבות
להחזירם לו יתירו  לא שאם מותר , למקומם התריסין d`xpyאת meyn)

,(dpeak,מבואר בגמרא טוב. יום משמחת ויימנע לסלקם, ירצה לא
להחזירם, שאסור  מודים הלל  בית אף הצד , מן ציר לתריסין יש  שאם

לבניין שדומה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משום גזירה ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הטעם, מבארים ויש  ;
כדי יתד  או מסמר  בציר יתקע שמא או  ובגרזן במקבת יתקעם שמא

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לחזקו לסלקם,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; אף אסור להחזירם שאסור וכיון ,
ה  את מסלק אדם החזרתושאין  לו  מתירים כן  אם אלא ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))תריס

להחזירם  שמותר מודים שמאי  בית אף עיקר, כל  ציר  לתריסין אין ואם
בתריסין  אלא הלל , ובית שמאי בית נחלקו  לא בית. של בפתח אפילו

באמצע  שיוצאות היינו  באמצע, ציר להם שיש וארונות תיבות של
בפתח  ויש  למטה, ואחת למעלה אחת עץ, של  יתדות שתי  התריס

וכשסוגרים  היתדות, שתי  אותן  כנגד נקבים שני הארון  או התיבה
הנקבים באותם היתדות שתי  שמאי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))מכניסים בית שלדעת ,

ציר להם שיש  תריסין  משום באמצע ציר להם שיש בתריסין גוזרים
כדי להחזיר , אף ומתירים גוזרים שאין  סוברים הלל ובית הצד , מן

לעיל. שבארנו כמו  טוב, יום משמחת יימנע éànLשלא úéaÅÇÇ
éìòä úà ïéìèBð ïéà :íéøîBà בו שכותשים כבד, עץ גליל  – ÀÄÅÀÄÆÈÁÄ

טוב, ביום ליטלו  אסור  טוב, ביום לכתשם שאסור דברים במכתשת
øNaאפילו  åéìò áv÷ìהמותר דבר שהוא בשר , עליו לחתוך – ÀÇÅÈÈÈÈ

"מוקצה". הוא הרי  לאיסור העלי  של ומלאכתו שהואיל טוב, ביום

ïéøézî ìlä úéáeפי על שאף טוב, ביום בשר עליו  לקצב – ÅÄÅÇÄÄ
גופו  לצורך  טוב ביום לטלטלו מותר מקום מכל  לאיסור , שמלאכתו 

שמחת  משום כאן להקל שיש  שכן וכל א), יז , לשבת הקדמתנו  (עיין 
טוב משום ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יום מתירין הלל  שבית כותב, מברטנורא והרב .

כלי תורת עליו שאין  פי על אף טוב, יום יום יום יום יום שמחת """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא )))) כפיכפיכפיכפי שאינושאינושאינושאינו זה זה זה זה  פירושפירושפירושפירוש עלעלעלעל שתמהשתמהשתמהשתמה íéøîBà:.טובטובטובטוב"""" éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïñøcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéà והופשט שנשחטה בהמה – ÅÀÄÆÈÄÀÅÇÈÀÈ

כדי רבים, עליו שידרסו  במקום העור את ליתן אסור טוב, ביום עורה

שדריסת  העור, את לעבד כמתכוון שנראה לפי  בינתיים, יתקלקל שלא
עיבודו; תחילת היא epäéaâéהרגל àGå שהופשט לאחר  לטלטלו  – ÀÇÀÄÆ

מוקצה, שהוא לפי הבהמה, øNaמן úéfk Bnò Lé ïk íà àlàÆÈÄÅÅÄÇÇÄÈÈ
הבשר. אגב העור את לטלטל  שמותר  –ïéøézî ìlä úéáe– ÅÄÅÇÄÄ

ידרסו  שרבים במקום ולשטחו  בשר , כזית בלא אף העור  את לטלטל 

את  ולשטוח לטלטל לו יתירו לא שאם בגמרא, הטעם ומבואר עליו;
העור, את להפסיד שלא כדי  טוב ביום הבהמה את ישחוט לא העור,

טוב. יום משמחת ïéàéöBîויימנע ïéà :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÄÄ
טוב, ïèwäביום úà àG,קטן ילד –úà àGå ,áìelä úà àGå ÆÇÈÈÀÆÇÈÀÆ

äøBz øôñ,מצווה צורך  בהם שיש פי על אף –íéaøä úeLøì ÅÆÈÄÀÈÇÄ
טוב  ביום לרשות מרשות הוצאה הותרה לא שמאי בית שלדעת –

בלבד . נפש  אוכל לצורך  ïéøézîאלא ìlä úéáe מרשות להוציא – ÅÄÅÇÄÄ
אכילה  לצורך הוצאה שהותרה מתוך הם: שסוברים טוב, ביום לרשות
מצווה, צורך  בהם שיש דברים ודווקא אכילה; לצורך שלא גם הותרה

לטיול, קטן  כגון הנאה, צורך  בהם שיש  או  תורה, וספר  לולב כגון
הלל, בית לדעת מותר , אלו  כל – ביתו  מפתח כגון שימושי, צורך  או

טוב, ביום כלל  צורך בו שאין  דבר  אבל  לרשות, מרשות להוציאם
להוציאו  שאסור  מודים הלל בית אף בזה, וכיוצא אבנים הוצאת כגון

טוב. ביום לרשות מרשות
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íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÄÇÈÇÈÇÙÅÀ

áBè–dlgשכתוב כמו לכהן , העיסה מן  ככככ):):):):שהופרשה טוטוטוטו,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

והקיבה  והלחיים והזרוע תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
שהן בהמה שכתובzepznשל כמו גגגג):):):):לכהן , יח יח יח יח ,,,, יהיה ((((דברים דברים דברים דברים  "וזה

ונתן  שה אם שור  אם הזבח זובחי מאת העם מאת הכהנים משפט

טוב, ביום לכהן להוליכן אסור והקבה", והלחיים הזרוע ïéaÅלכהן 
Lîàî eîøeäL,טוב יום מערב מאתמול , שנתרמו  –eîøeäL ïéa ÆÀÅÆÆÅÆÀ

íBiäî ביום בהמה ולשחוט עיסה ללוש  שמותר כשם שאמנם – ÅÇ
להוליכן  אסור  אבל  טוב, ביום לכהן המתנות להפריש  מותר  כך  טוב,

להלן . הטעם כמבואר  טוב, ביום ïéøézîלכהן  ìlä úéáeלהוליך – ÅÄÅÇÄÄ
הוא כהן  צורך  שהרי  טוב, ביום לכהן ומתנות eøîàÈÀ.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))חלה

éànL úéa íäì,הלל לבית –äåL äøæb כאן הכוונה אין  – ÈÆÅÇÇÀÅÈÈÈ
מתנה  שהם בדברים היא שווה שהלכה אלא שווה", "גזירה למידת

deey);לכהן  dxifbl dneca)äîeøúe ,ïäkì äðzî úBðzîe älçÇÈÇÈÇÈÈÇÙÅÀÈ
ïäkì äðzî ובמתנות בחלה שווה לכהן  נתינה שמצוות ומכאן – ÇÈÈÇÙÅ

äîeøzäובתרומה: úà ïéëéìBî ïéàL íLkשהרי טוב, ביום – ÀÅÆÅÄÄÆÇÀÈ
טוב, ביום ומעשרות תרומות מפרישים úàאין ïéëéìBî ïéà CkÈÅÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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éànL úéaíéøîBà:ìhé àG,íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà.ìlä úéáeíéøîBà:øîBàå ãîBò:éðà äæå äæ ¥©©§¦¦Ÿ¤¨¦¥¦£©¦§¥¦¥§¦¥§¥¤¨¤£¦
ìèBð. ¥
„íéðáì àöîe íéøBçL ïnæ,íéøBçL àöîe íéðáì;GL àöîe íéðLäL–íéøeñà.GLíéðL àöîe äL– ¦¥§¦¨¨§¨¦§¨¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨£¦§¨¨¨§©¦

íéøzî.ïwä éðôì àöîe ïwä CBúa–íéøeñà.íä àlà íL ïéà íàå–íéøzî elà éøä. ª¨¦§©¥¨¨¦§¥©¥£¦§¦¥¨¤¨¥£¥¥ª¨¦
‰éànL úéaíéøîBà:áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà;ìlä úéáeøéæçäì óà ïéøézî.éànL úéaíéøîBà: ¥©©§¦¥§©§¦¤©§¦¦§¥¦¥©¦¦©§©£¦¥©©§¦

åøñàù øáã ìëù ,ïéëéìåî ïéà éøáñ ù"á .åúåà íéàåø íãà éðá ïéàå é"äøá åëéìåîù éâéìô éë .è"åéá äëàìî äùåòå åëéìåî àåä åââ ï÷úì øîåà äàåøäù
:è"åé úçîù íåùî éøù àëä ,àåä éëä àðéã àîìòáã â"òà ,ïéøéúî ä"áå .øåñà íéøãç éøãçá åìéôà ïéòä úéàøî éðôî íéîëç.oelgl oelgnêáåù åúåàá

:ï÷å ï÷ ìëì ïåìçå ,âåæå âåæ ìëì ï÷ [äáøä úåöéçî] åá úåéäì êáåù êøã êëù ,åîöò.lhep ip` dfe df,äðåùàø äëéøáá à÷åã ä"áå ù"áã åäééúâåìô
,éâñ àì àîìòá øåáãáã éøáñ ù"áå .åçøáé àìå ïäá úåòùòúùî úåäîàäù ,úåðåùàø úåìæåâ éúù åðééäã äðåùàø äëéøá çéðäì ãéîú íéðåé éìãâî êøãù
àì åú åäééìò ñç àìå äèéçùì íåé ãåòáî ïäá ùîùîå òðòðùî ìáà ,êøåöì àìù ìåèìè éåäå åäééìò ñééçå éëåìîàì éúà øçîì åäì ìé÷ù éë àîìã

ñééçã ïðéùééç:äðåùàø äëéøáá åìéôàå ,åäééìò ñééç àîìã ïðéøæâ àì éøáñ ä"áå .
cccc.mipal `vne mixegy onifíéðáìå íéðáì íå÷îá íéøåçù àöîå íéðáìå íéøåçù ïîéæ ,øîà÷ éëä àìà .äééðúîì êéøèöà àìå àåä àèéùôã àúìî àä

éëåôäúà êåôäúàå åäðéà éðä àîéúã åäî ,íéøåçù åá àöîå íéðáì éðùá ïîéæ ,íéðáì åá àöîå äæ ï÷á íéøåçù ïîéæ ,ïéúéðúîã àùåøéô éëäå .íéøåçù íå÷îá
:ì"î÷.'b `vne mipy:íéøåñà ïìåë ,ïéðëåîä øéëî åðéàå.mixzen mipy `vne dylyïë êìä ãçàäù íùë ïðéøîà àìå .åøàùð íéðùäå êìä ãçàä

:åäðéð éðéøçà éðäå íìåë åëìä.owd iptl `vne owd jeza onif:íéøåñà ,íåìë àöî àì ï÷ä êåúáå.oixzen el` ixd od `l` jaey eze`a oi` m`e
.åúà áåø÷ä êáåù àåääî ïðéøîà àì ,úéåæ ïø÷á àìà äåùá äæ êáåù ìù äøåùá êáåù åúåà ïéà íà ,äîà íéùîç êåúá åì áåø÷ øçà êáåù ùéù ô"òàå
ïéà åàì íàå ,ïéããî íäéøåçàì íéëôåäùë ïäéð÷ ïéàåø íàù ,äåùá ïäìù ï÷ä ãâðë àìà ïéããî ïðéà ïäéìâøá ïéããî àìà íéçøåô íðéàù ïîæ ìë úåìæåâäù

:ïéããî

`xephxa yexit

בית  לדעת אף שניה), (לקומה לעלייה בו  שעולים היינו  עלייה, של
של בסולם אלא נחלקו  לא טוב, ביום לשובך  להוליכו  אסור הלל

בו  יחשדו שמא טוב, ביום להוליכו  אסור שמאי  בית שלדעת שובך ,
שאין  בחצרו , ואפילו  טוב, ביום מלאכה ועושה גגו לתיקון  שמוליכו 

אפילו  העין  מראית מפני  חכמים שאסרו  דבר  שכל  אסור, רואהו, אדם
שובך של וסולם שהואיל  מתירים, הלל  ובית אסור. חדרים בחדרי 

גגו לתיקון  שמוליכו בו יחשדו לא שאף ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הוא מפרשים, ויש .
סולם  אפילו טוב ביום להוליך  אסור  הרבים שברשות סוברים הלל בית
התירו  ולא עולה, הוא גגו  שלתקן  הבריות, יאמרו שמא שובך, של

שאסרו  דבר  שכל גב על ואף היחיד. ברשות אלא שובך של סולם
משום  התירו כאן אסור , חדרים בחדרי אף עין מראית משום חכמים

טוב יום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))שמחת L.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úéaìhé àG :íéøîBà éàn ÅÇÇÀÄÄÙ
לשחטן , כדי  טוב ביום יונים –íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà– ÆÈÄÅÄÂÇÄÀ

טוב, ביום ליטלן  שבדעתו היונים את בידיו ìläשנענע úéáeÅÄÅ
ìèBð éðà äæå äæ :øîBàå ãîBò :íéøîBà,לנענע צריך  אינו – ÀÄÅÀÅÆÈÆÂÄÅ

מבואר, בגמרא אלו. יונים טוב ביום שיטול יום, מבעוד ואומר  בא אלא
שבאותו  ראשונה בבריכה היא הלל ובית שמאי  בית של  שמחלוקתם

לזמן  די  לא שמאי בית שלדעת הראשונים, הגוזלות בשני  היינו שובך ,
ויחוס  בדעתו  יימלך טוב ביום כשיטלם שמא בלבד, בדיבור אותם

מטלטלם  ונמצא ראשונה, בריכה על שחסים יונים מגדלי  כדרך  עליהם,
אין  שוב עליהם, חס ולא יום מבעוד משנענעם אבל  לצורך , שלא

בדיבור לזמן  שדי סוברים, הלל  ובית מחר . עליהם יחוס שמא חוששים
בבריכה  אבל עליהם. יחוס שמא חוששים שאין ראשונה, בריכה אפילו

"אלו  יום מבעוד  אומר  הוא שאם מודים הכל  אחריהן , והבאות שניה
דיו . נוטל", אני  ואלו
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כמבואר  טוב, ביום לשחטן כדי  טוב יום בערב בשובך יונים שזימן  במי  דנה משנתנו
– שזימן . היונים הן אלו  אם ספק נולד  טוב ביום ליטלן  וכשבא הקודמת, במשנה

:dxrd. זכר בלשון  ביונים כאן  נשתמש  המשנה ללשון  בהתאם

ïnæ,טוב יום בערב בקן –íéøBçLיונים –(zelfeb)כדי שחורים, ÄÅÀÄ
טוב, ביום קן,àöîeליטלם באותו  טוב ביום –íéðáì במקום – ÈÈÀÈÄ

שזמן , íéøBçLשחורים àöîe íéðáì לבנים בקן  שזימן  או  – ÀÈÄÈÈÀÄ

שזימן  שאותם ונמצא לבנים, במקום שחורים בקן  מצא טוב וביום
מהקן, GLפרחו àöîe íéðLäL ביום ומצא יונים שני  זימן – ÀÇÄÈÈÀÈ

וכגון  מוקצה, והוא זימן , שלא אחד  נוסף הרי  שלשה, קן באותו  טוב
שזימן ; היונים את מכיר  `elשאינו lkíéøeñà בגמרא טוב. ביום – ÂÄ

הוא  ופשוט ברור להיפך , או  לבנים ומצא שחורים זימן שאם מבואר,
שמדובר אלא זה, דין להשמיענו צריכה המשנה ואין  שאוסרים,

ומצא  לבנים, ובאחד  שחורים באחד  קנים, בשני יונים שזימן במשנתנו 
המשנה  ובאה שחורים, במקום ולבנים לבנים במקום שחורים
שהחליפו  אלא שזימן , היונים אותם הם אלו אומרים: שאין להשמיענו,

הם  שמצא ואלו  מקניהם, פרחו שזימן שאלו  אומרים, אלא קניהם,
מוקצה. משום הם אסורים ולכן  אחר , ממקום שבאו GLäLאחרים ÀÈ

יונים, שלשה טוב יום בערב זימן –íéðL àöîe מצא טוב וביום – ÈÈÀÇÄ
יונים, שני  האחדíéøzîרק אומרים: שאנו  טוב, ביום ליטלם – ËÈÄ

המזומנים. מן  הם שמצא והשניים ïwäפרח CBúa יונים זימן – ÀÇÅ
הקן , ïwäבתוך  éðôì àöîeאבל ריק, הקן את מצא טוב וביום – ÈÈÄÀÅÇÅ

יונים, מצא הקן ליטלם íéøeñàלפני הקן לפני  שמצא היונים – ÂÄ
זימנם. שלא הם אחרים שמא טוב, íäביום àlà íL ïéà íàåÀÄÅÈÆÈÅ
בלבד, קן אותו  אלא בסביבה אין  אם –íéøzî elà éøä שאף – ÂÅÅËÈÄ

אומרי אנו  הקן, לפני  יום שמצאם בערב שזימן  היונים הם שאלו  ם

שאינם  רכים בגוזלות כאן  שמדובר מבואר, בגמרא הקן . בתוך  טוב
שם  אין  שאם לומר צורך ואין ברגליהם, מדדים אלא עדיין  פורחים

מותרים  הקן  לפני שמצא שהגוזלות אמה, חמישים בתוך אחר  שובך 
אפילו  אלא אמה, מחמישים יותר מדדה אינו  המדדה שכל טוב, ביום

זווית, בקרן  הוא נמצא אבל אמה, חמישים בתוך  אחר  שובך שם יש
מותרים, אלו הרי מעיניהם, שובכם נעלם היה לשם מדדים היו שאילו 

שאלו  אומרים, אנו  ולכן  קנו , ראיית בכדי  אלא מדדה המדדה שאין
הקן . בתוך טוב יום בערב שזימן  הגוזלות אותם הם הקן  לפני שמצא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

(לדעת  שהותרו אלא טוב ביום לאסרם ראוי שהיה בדברים ללמד באה זו משנה
טוב. יום שמחת משום הלל ) בית

áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÀÇÀÄÆÇÀÄÄÀ
oiqixz.וארונות תיבות פתחי  בהן  שסוגרים דלתות היינו כאן הנזכרים

או  התיבות פתחי מעל  התריסין  את לסלק שאסור  שמאי בית וסוברים

izdw - zex`ean zeipyn
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øNa åéìò áv÷ì éìòä úà ïéìèBð ïéà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:ïéàéðôì øBòä úà ïéðúBð ¥§¦¤¨¡¦§©¥¨¨¨¨¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥§¦¤¨¦§¥
epäéaâé àGå ïñøcä,øNa úéfk Bnò Lé ïk íà àlà;ìlä úéáeïéøézî.éànL úéaíéøîBà:àG ïéàéöBî ïéà ©¨§¨§©§¦¤¤¨¦¥¥¦©©¦¨¨¥¦¥©¦¦¥©©§¦¥¦¦

áìelä úà àGå ïèwä úàíéaøä úeLøì äøBz øôñ úà àGå;ìlä úéáeïéøézî. ¤©¨¨§¤©¨§¤¥¤¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦
ÂéànL úéaíéøîBà:áBè íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî ïéà,L ïéaíBiäî eîøeäL ïéa Lîàî eîøeä;úéáe ¥©©§¦¥¦¦©¨©¨©Ÿ¥§¥¤§¥¤¤¥¤§¥©¥

ìläïéøézî.íäì eøîàéànL úéaäåL äøæb:ïäkì äðzî úBðzîe älç,ïäkì äðzî äîeøúe;ïéàL íLk ¦¥©¦¦¨§¨¤¥©©§¥¨¨¨©¨©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥

dddd.ilrd:åéìò éìë úøåú ïéà åìãâå åãáë éðôîå .ïäéîåãå úåôéøä úà åá íéùúåëù ìåâòå äáøä ìåãâ õò ìù ãé.avwl:êåúçì.oixizn d"aeíåùî
:éìë úøåú åéìò ïéàù ô"òàå ,è"åé úçîùiptl.dqixcd zia:ãéñôé àìù éãë ,íãà éðá åéìò åñøãéù.epdiabi `le:åúèùôä øçàì åìèìèìd"ae

.oixizn:è"åé úçîùî òðîîå ,øåòä ãéñôäì àìù éãë èéçù àì äéì úéøù àì éàã.oiqixzúåãîåòå úåáéú ïéîë úåéåùòä úåéåðç ïäì ùé íéîùá éøëåî
ïéðîîñä ïäéìò ïéçèåùå äáéúä çúôî ïéñéøú ïúåà íé÷ìñîù íéîòôå ,úåáéú ïúåà éçúô ïäá ïéøâåñù úåúìã ïä ïéñéøúå .ò÷ø÷ì úåøáåçî ïðéàå ÷åùá

:úåðçáù.xifgdl s` oixiznïî øéö ïäì ùéù ïéñéøúáå .øöçä [êåúáù úéá] çúô ïäá ìåòðì åìéôà éøùã éâéìô àì ò"ë ììë øéö íäì ïéàù ïéñéøúá
òöîàáù øåçá äúåà ïéáçåúå äèéìá ïéòë òöîàá øéö ïäì ùéù ïéñéøúá éâéìô éë .ïéðáì éîãã ,úåéåðç éçúô åìéôà ïäá ìåòðì øåñàã éâéìô àì ò"ë ãöä
àì éàå ïéìáú é÷åôàì éòáã íåùî ,øéæçäì éøùå ,úåéåðç éñéøúá ïðéøæâ àì éøáñ ä"áå ,ãöä ïî øéö åèà òöîàá øéö ïðéøæâ éøáñ ù"á ,úåðçä çúô ïôåã

:áåè íåé úçîùî éòåðîàì éúàå çúô àì éøåãäàì äéì úéøù.ohwd z` `l:äìéëà êøåö åàìã éãéî ìë àìå.oixizn d"aeäàöåä äøúåäù êåúî éøîàã
é÷åôàì .ïäá àöåéëå åúéá çúôî ïåâë äàðä êøåö åà ,ïéúéðúîá éáéùçã éðä ïåâë äåöî êøåö äá äéäéù àåäå .äìéëà êøåöì àìù éîð äøúåä ,äìéëà êøåöì

:øåñàã ä"á åãåî àäáã äæá àöåéëå íéðáà úàöåä
eeee.dlg oikilen oi`:øúåé àìå åì åøéúä åúñéò ïå÷éú àìà ,äúëìåäá äéì åøù àì äúùøôäá øúåîù éô ìò óà .è"åéá.zepzn:äáé÷äå íééçìäå òåøæä

.dey dxfb:ù"âã àéîåã àìà .è"åéá úåøùòîå úåîåøú ïéäéáâî ïéàã äøéæâ íåùî åøæâ ïðáøãî äìåëã ,à÷åã åàì.odkl dpzn:äðåäë úåðúî ã"ëîmyk

`xephxa yexit

כסותר . שנראה משום טוב, ביום óàהארונות ïéøézî ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄÇ
øéæçäì להוציא כדי  התריסין , את לסלק שמותר לומר , צורך  אין – ÀÇÂÄ

להחזיר אפילו  אלא טוב, ביום נפש  אוכל צרכי  מהארונות או מהתיבות
להחזירם לו יתירו  לא שאם מותר , למקומם התריסין d`xpyאת meyn)

,(dpeak,מבואר בגמרא טוב. יום משמחת ויימנע לסלקם, ירצה לא
להחזירם, שאסור  מודים הלל  בית אף הצד , מן ציר לתריסין יש  שאם

לבניין שדומה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משום גזירה ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הטעם, מבארים ויש  ;
כדי יתד  או מסמר  בציר יתקע שמא או  ובגרזן במקבת יתקעם שמא

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לחזקו לסלקם,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; אף אסור להחזירם שאסור וכיון ,
ה  את מסלק אדם החזרתושאין  לו  מתירים כן  אם אלא ;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))תריס

להחזירם  שמותר מודים שמאי  בית אף עיקר, כל  ציר  לתריסין אין ואם
בתריסין  אלא הלל , ובית שמאי בית נחלקו  לא בית. של בפתח אפילו

באמצע  שיוצאות היינו  באמצע, ציר להם שיש וארונות תיבות של
בפתח  ויש  למטה, ואחת למעלה אחת עץ, של  יתדות שתי  התריס

וכשסוגרים  היתדות, שתי  אותן  כנגד נקבים שני הארון  או התיבה
הנקבים באותם היתדות שתי  שמאי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))מכניסים בית שלדעת ,

ציר להם שיש  תריסין  משום באמצע ציר להם שיש בתריסין גוזרים
כדי להחזיר , אף ומתירים גוזרים שאין  סוברים הלל ובית הצד , מן

לעיל. שבארנו כמו  טוב, יום משמחת יימנע éànLשלא úéaÅÇÇ
éìòä úà ïéìèBð ïéà :íéøîBà בו שכותשים כבד, עץ גליל  – ÀÄÅÀÄÆÈÁÄ

טוב, ביום ליטלו  אסור  טוב, ביום לכתשם שאסור דברים במכתשת
øNaאפילו  åéìò áv÷ìהמותר דבר שהוא בשר , עליו לחתוך – ÀÇÅÈÈÈÈ

"מוקצה". הוא הרי  לאיסור העלי  של ומלאכתו שהואיל טוב, ביום

ïéøézî ìlä úéáeפי על שאף טוב, ביום בשר עליו  לקצב – ÅÄÅÇÄÄ
גופו  לצורך  טוב ביום לטלטלו מותר מקום מכל  לאיסור , שמלאכתו 

שמחת  משום כאן להקל שיש  שכן וכל א), יז , לשבת הקדמתנו  (עיין 
טוב משום ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יום מתירין הלל  שבית כותב, מברטנורא והרב .

כלי תורת עליו שאין  פי על אף טוב, יום יום יום יום יום שמחת """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא )))) כפיכפיכפיכפי שאינושאינושאינושאינו זה זה זה זה  פירושפירושפירושפירוש עלעלעלעל שתמהשתמהשתמהשתמה íéøîBà:.טובטובטובטוב"""" éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïñøcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéà והופשט שנשחטה בהמה – ÅÀÄÆÈÄÀÅÇÈÀÈ

כדי רבים, עליו שידרסו  במקום העור את ליתן אסור טוב, ביום עורה

שדריסת  העור, את לעבד כמתכוון שנראה לפי  בינתיים, יתקלקל שלא
עיבודו; תחילת היא epäéaâéהרגל àGå שהופשט לאחר  לטלטלו  – ÀÇÀÄÆ

מוקצה, שהוא לפי הבהמה, øNaמן úéfk Bnò Lé ïk íà àlàÆÈÄÅÅÄÇÇÄÈÈ
הבשר. אגב העור את לטלטל  שמותר  –ïéøézî ìlä úéáe– ÅÄÅÇÄÄ

ידרסו  שרבים במקום ולשטחו  בשר , כזית בלא אף העור  את לטלטל 

את  ולשטוח לטלטל לו יתירו לא שאם בגמרא, הטעם ומבואר עליו;
העור, את להפסיד שלא כדי  טוב ביום הבהמה את ישחוט לא העור,

טוב. יום משמחת ïéàéöBîויימנע ïéà :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÄÄ
טוב, ïèwäביום úà àG,קטן ילד –úà àGå ,áìelä úà àGå ÆÇÈÈÀÆÇÈÀÆ

äøBz øôñ,מצווה צורך  בהם שיש פי על אף –íéaøä úeLøì ÅÆÈÄÀÈÇÄ
טוב  ביום לרשות מרשות הוצאה הותרה לא שמאי בית שלדעת –

בלבד . נפש  אוכל לצורך  ïéøézîאלא ìlä úéáe מרשות להוציא – ÅÄÅÇÄÄ
אכילה  לצורך הוצאה שהותרה מתוך הם: שסוברים טוב, ביום לרשות
מצווה, צורך  בהם שיש דברים ודווקא אכילה; לצורך שלא גם הותרה

לטיול, קטן  כגון הנאה, צורך  בהם שיש  או  תורה, וספר  לולב כגון
הלל, בית לדעת מותר , אלו  כל – ביתו  מפתח כגון שימושי, צורך  או

טוב, ביום כלל  צורך בו שאין  דבר  אבל  לרשות, מרשות להוציאם
להוציאו  שאסור  מודים הלל בית אף בזה, וכיוצא אבנים הוצאת כגון

טוב. ביום לרשות מרשות

i y i n g m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב
íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÄÇÈÇÈÇÙÅÀ

áBè–dlgשכתוב כמו לכהן , העיסה מן  ככככ):):):):שהופרשה טוטוטוטו,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

והקיבה  והלחיים והזרוע תרומה", תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
שהן בהמה שכתובzepznשל כמו גגגג):):):):לכהן , יח יח יח יח ,,,, יהיה ((((דברים דברים דברים דברים  "וזה

ונתן  שה אם שור  אם הזבח זובחי מאת העם מאת הכהנים משפט

טוב, ביום לכהן להוליכן אסור והקבה", והלחיים הזרוע ïéaÅלכהן 
Lîàî eîøeäL,טוב יום מערב מאתמול , שנתרמו  –eîøeäL ïéa ÆÀÅÆÆÅÆÀ

íBiäî ביום בהמה ולשחוט עיסה ללוש  שמותר כשם שאמנם – ÅÇ
להוליכן  אסור  אבל  טוב, ביום לכהן המתנות להפריש  מותר  כך  טוב,

להלן . הטעם כמבואר  טוב, ביום ïéøézîלכהן  ìlä úéáeלהוליך – ÅÄÅÇÄÄ
הוא כהן  צורך  שהרי  טוב, ביום לכהן ומתנות eøîàÈÀ.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))חלה

éànL úéa íäì,הלל לבית –äåL äøæb כאן הכוונה אין  – ÈÆÅÇÇÀÅÈÈÈ
מתנה  שהם בדברים היא שווה שהלכה אלא שווה", "גזירה למידת

deey);לכהן  dxifbl dneca)äîeøúe ,ïäkì äðzî úBðzîe älçÇÈÇÈÇÈÈÇÙÅÀÈ
ïäkì äðzî ובמתנות בחלה שווה לכהן  נתינה שמצוות ומכאן – ÇÈÈÇÙÅ

äîeøzäובתרומה: úà ïéëéìBî ïéàL íLkשהרי טוב, ביום – ÀÅÆÅÄÄÆÇÀÈ
טוב, ביום ומעשרות תרומות מפרישים úàאין ïéëéìBî ïéà CkÈÅÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøzä úà ïéëéìBî,úBðznä úà ïéëéìBî ïéà Ck.íäì eøîàìlä úéa:àG,BðéàL äîeøza ízøîà íà ¦¦¤©§¨¨¥¦¦¤©©¨¨§¨¤¥¦¥¦£©§¤©§¨¤¥
dúîøäa éàkæ,ïúîøäa éàkfL úBðzna eøîàz. ©©©£¨¨¨Ÿ§©©¨¤©©©£¨¨¨

ÊéànL úéaíéøîBà:õò ìL CBãîa ïéëBcð ïéìáz,øeøtä õòáe Cta çìnäå.ìlä úéáeíéøîBà:ïéëBcð ïéìáz ¥©©§¦©§¦¦¦§¨¤¥§©¤©©©§¥©¨¥¦¥§¦©§¦¦¦
ïáà ìL CBãîa ïkøãk,õò ìL CBãîa çìnäå. §©§¨§¨¤¤¤§©¤©§¨¤¥

ÁáBè íBéa úéðè÷ øøBaä–éànL úéaíéøîBà:ìëBàå ìëà øøBa.ìlä úéáeíéøîBà:B÷éça Bkøãk øøBa, ©¥¦§¦§¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¥¦¥§¦¥§©§§¥
éeçîzáe ïBðwa,äøáka àGå äôpa àGå àìáha àG ìáà.ìàéìîb ïaøøîBà:äìBLå çéãî óà. ©¨©©§£¨©©§¨§©¨¨§©§¨¨©¨©§¦¥¥©¥¦©§¤

ËnL úéaéàíéøîBà:úBðî àlà áBè íBéa ïéçlLî ïéà.ìlä úéáeíéøîBà:óBòå äiç äîäa ïéçlLî,ïéa ¥©©§¦¥§©§¦§¤¨¨¥¦¥§¦§©§¦§¥¨©¨¨¥

.'eke dnexzd z` oikilen oi`yù"áù ,äîåøú úëìåäá àìà å÷ìçð àì .úåðúîå äìç ïéëéìåîù ä"áå ù"á å÷ìçð àìã ,àøîâá äì àéçãà ïéúéðúî êä
ïéëéìåî êë úåðúîä úà ïéëéìåîù íùë ,ïäëì äðúî äîåøúå ,ïäëì äðúî úåðúîå äìç ù"áì ä"á ïäì åøîà .ïéëéìåî íéøîåà ä"áå ,ïéëéìåî ïéà íéøîåà
ïéùìã è"åéá àá ïäìù áåéçäù éôì ,ïúùøôäá úåùøå çë íéîëç åðúðù ,ïúîøäá éàëæù úåðúîå äìçá íúøîà íà ,àì ù"á íäì åøîà .äîåøúä úà
àáéù à"à éøäù ,äúîøäá éàëæ åðéàù äîåøúá åøîàú ,áåè íåé áøòî åùòðù ïúåà åìéôà êéìåäì åäì ïðéøù è"åé ìù ïúåà åøúåäù ïåéëå ,è"åéá ïéèçåùå

:áåè íåéá äîåøú ïéëéìåî ïéà êëìä ,áåè íåéá ïéçøîî ïéàå éøëá äçéøî úòùî àìà äîåøú áåéç ïéàù éôì ,áåè íåéá éøëì äîåøú áåéç
ffff.ur ly jecna:ìåîúàî ïéëåãð íà ïîòè ïéâéôî ïäù éðôî ,éåðéù ö"àå ïëøãë ïéëåãð õò ìù êåãîá åäéîå .ïáà ìù àì ìáà.jta glndeñøç ìù

:åðëåãé.xext ura e`äèî è"åéá çìî êåãì àáäù äëìäå .åîòè âéôî åðéàù ìåîúàî êåãì åì äéäù ,éåðéù éòá çìîã .äøã÷ä åá ïéñéâîù óëä àåä
:éåðéù ïéëéøö ïéàå ïëøãë ïéëåãð ïéìáúäå .éåðéù é"ò êãå äãö ìò äëåãîä

gggg.lke` lke` xxea:úìåñôä ïî ãçà ãçà ìëåàä è÷ìî.ewiga ekxck xxeaúøéøá çøåè íà ìáà .äáåøî úìåñôä úøéøá çøåè äéäé àìù ãáìáå
úìåñôäù ïåâë ,ìëåàä úøéøá çøåè ìò äáåøî úìåñôäçéðîå ìëåàä úà øøåáù ììä úéá íéãåî ,úìåñôä ìò åøåòéùá äáåøî ìëåàäù ô"òà ,øúåéá ÷ã

éãò àçøèá éèåòîìã ,úìåñôä úà:ó.dleye gicn s`åîë ,äìåù .åãéá åúåà øéñîå íéîä éðô ìò óö úìåñôäå íéî åéìò ïúåðå úéðè÷ àìî éìë àéáîù
êìòð ìù('â úåîù):ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .

hhhh.aeh meia oiglyn oi`:åäòøì ùéà ïåøåã.zepn `l`:íéâãå øùá úåëéúç ïåâë ,øçîì åçéðäì éåùò åðéàù ïëåî øáã.'ek mixne` d"aeåøù àìå
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úBðznä.טוב ביום לכהן ומתנות חלה –ìlä úéa íäì eøîà ÇÇÈÈÀÈÆÅÄÅ
שמאי : לבית –àG,לתרומה ומתנות חלה להשוות אין –ízøîà íàÄÂÇÀÆ

äîeøzaמפני טוב, ביום לכהן  אותה מוליכין  שאין  –éàkæ BðéàL ÇÀÈÆÅÇÇ
dúîøäa ביום תרומה חיוב שיחול אפשר אי  שהרי טוב, ביום – ÇÂÈÈÈ

יום  בערב נתמרח ואם הכרי, משנתמרח אלא תרומה חיוב שאין  טוב,

מערב  להפריש היה שאפשר  וכיון טוב, יום מערב חיובו  חל הרי טוב
מערב  הכרי  נתמרח לא ואם טוב; ביום תרומה להפריש  אסור טוב יום

ביום  תרומה מוליכין  אין הלכך טוב; ביום למרחו אסור  הרי טוב, יום
úBðznaטוב, eøîàz מתנות הולכת לאסור  תאמרו  טעם מה אבל – ÙÀÇÇÈ

ïúîøäaלכהן? éàkfL בהמה ולשחוט עיסה ללוש  ומותר הואיל  – ÆÇÇÇÂÈÈÈ
טוב, ביום מהבהמה ומתנות מהעיסה חלה להפריש מותר  טוב, ביום

לכהן , להוליכן גם הותר להפרישן  שהותר ומאחר  לעיל; שבארנו כמו 
ומביאים  משנתנו את דוחים בגמרא טוב. יום מערב הורמו ואפילו 

לכהן  ומתנות חלה שמוליכין  הלל  לבית שמאי  בית שמודים ברייתא,
טוב, `oiביום :mixaeq i`ny ziay ,dnexz zkleda `l` ewlgp `le

lld zia mdl exn` .oikilen :mixaeq lld ziae ,odkl dnexz oikilen
oikileny myk ,odkl dpzn dnexze odkl dpzn zepzne dlg :i`ny zial
m` ,`l :i`ny zia mdl exn` .dnexzd z` oikilen jk zepznd z`
i`kf epi`y dnexza exn`z ,oznxda i`kfy zepzne dlga mzxn`

.dznxdaשבברייתא הלל כבית דדדד,,,,והלכה טובטובטובטוב יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

.כוכוכוכו))))
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ביום  לעשותן שאין  מלאכות יש  נפש , אוכל  במלאכות שאף ללמד, באה משנתנו
שינוי. ידי  על אלא טוב

ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà éànL úéa,טוב ביום –ìL CBãîa ÅÇÇÀÄÇÀÄÄÄÀÈÆ
õò ב ולא בחול;– שנידוכין  כדרך אבן  של  קנה jecnמדוך  היינו Å

מעובה קצה שמאי(ilr)בעל בית וסוברים במדוכה; דכים שבו 
לפיכך טוב, יום מערב נידוכים כשהם טעמם מפיגים ותבלים שהואיל

במדוך אלא אבן של במדוך טוב ביום לדוכם שלא מועט בשינוי די
עץ, ביום çìnäåשל לדוכו  אין  טוב, יום מערב לדוכו שאפשר  – ÀÇÆÇ

והיינו  רב, בשינוי  אלא במדוכה,Ctaטוב ולא חרס, של  –õòáe ÇÇÀÅ
øeøtäולא הקדרה, את בה שבוחשים ובכף מפרשים:– ויש במדוך . ÇÈ

xextd urae גם בשינוי  צורך אין במלח שגם כלומר  הפרור, בעץ או  –

עץ  או מדוכה במקום פך או מהם: באחד אלא במדוך וגם במדוכה
מדוך . במקום ïkøãkהפרור  ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÀÄÄÄÀÇÀÈ
ïáà ìL CBãîaמפני טוב, יום מערב לדוכם אפשר  ואי הואיל – ÀÈÆÆÆ

שינוי ; צריכים אינם טעמם, מפיגים õòשהם ìL CBãîa çìnäåÀÇÆÇÀÈÆÅ
היה  ואפשר  שהואיל  בחול , אותו  שדכים כדרך אבן של  במדוך ולא –
אין  לפיכך טעמו , מפיג אינו שהרי  טוב, יום בערב המלח את לדוך

שינוי. קצת שיהא עץ, של  במדוך  אלא טוב ביום id`לדוכו dklde
המדוכה  הטיית ידי על  שינוי  שיעשה די טוב ביום מלח לדוך  שהבא

צדה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))על  .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;
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טוב. ביום אוכל  בבירור  דנה משנתנו

áBè íBéa úéðè÷ øøBaä,טוב יום אכילת לצורך  –ànL úéaé ÇÅÄÀÄÀÅÇÇ
ìëà øøBa :íéøîBà,הפסולת מתוך  –ìëBàå מה את מיד – ÀÄÅÙÆÀÅ

בשינוי. אלא טוב ביום לברור שאין הפסולת, את ומניח בורר, שהוא

Bkøãk øøBa :íéøîBà ìlä úéáe, אוכל מתוך  פסולת –,B÷éça ÅÄÅÀÄÅÀÇÀÀÅ
ïBðwa,סל מין והוא בקנון, או  –éeçîzáe היינו בתמחוי, או  – ÇÈÇÇÀ

גדולה, àìáhaבקערה àG ìáà,השולחן על לברור אסור  –àGå ÂÈÇÇÀÈÀ
äøáka àGå äôpa.מחר לצורך  כבורר נראה אלו  בכלים שהבורר – ÇÈÈÀÇÀÈÈ

מתוך פסולת טוב ביום לברור  הלל בית התירו  שלא אמרו בגמרא

מרובה  הפסולת אם אבל הפסולת, על  מרובה כשהאוכל אלא אוכל 
הפסולת, את ומניח האוכל את שנוטל  מודים הלל  בית אף האוכל , על 

ברירת  שטורח אלא הפסולת, על  בשיעורו  מרובה האוכל  ואפילו 
ביותר, דקה שהפסולת כגון האוכל , ברירת טורח על  מרובה הפסולת

בטורח. למעט כדי  האוכל  את שבורר הלל  בית ìàéìîbמודים ïaøÇÈÇÀÄÅ
çéãî óà :øîBà צפה והפסולת שבכלי , הקטניות על מים נותן  – ÅÇÅÄÇ

בידו.äìBLåלמעלה, הפסולת את ומוציא –.l`ilnb oaxk dkld oi`e ÀÆ
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áBè íBéa ïéçlLî ïéà :íéøîBà éànL úéaאיש מתנות – ÅÇÇÀÄÅÀÇÀÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt dvia zkqn

ïéèeçL ïéa ïéiç.úBiðè÷å úBúìñe íéðîL úBðéé ïéçlLî,äàeáz àG ìáà.ïBòîL éaøåäàeáúa øézî. ©¦¥§¦§©§¦¥§¨¦§¨§¦§¦£¨§¨§©¦¦§©¦¦§¨
Èíéìk ïéçlLî,ïéøeôz ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa,íéàìk ïäa LiL ét ìò óàå,ãòBnä Cøöì ïäå;ìcðñ àG ìáà §©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨§¦§©©¦¤¥¨¤¦§©¦§¥§Ÿ¤©¥£¨©§¨

øeôz BðéàL ìòðî àGå ønñîä.äãeäé éaøøîBà:ïáì ìòðî àG óà,éøvL éðtîïnà C.ììkä äæ:ïéúBàpL ìk ©§ª¨§¦§¨¤¥¨©¦§¨¥©¦§¨¨¨¦§¥¤¨¦ª¨¤©§¨¨¤¥¦
Ba–BúBà ïéçlLî áBè íBéa. §§©§¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBé–úaMì áBè íBiî älçza íãà ìMáé àG;áBè íBéì àeä ìMáî ìáà, ¤¨¦§¤¤©¨§©¥¨¨©§¦¨¦©©¨£¨§©¥§

øéúBä íàå–úaMì øéúBä;úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz äNBòå.éànL úéaíéøîBà:éðL §¦¦¦©©¨§¤©§¦¥¤¤§¥¨¨©©¨¥©©§¦§¥

:÷åùá øåëîì ïéëéìåîë ïéàøðå àáåè àúìî àùååàã ,øåñà äçðî éàùåð øúåé åà íãà éðá äùìù ìáà ,íéðù åà ãçà íãà é"ò çåìùì àìà ä"á`l la`
.d`eaz:è"åéá ïéðçåè ïéàå äðéçè äëéøö éøäù ,äìéëàì äéåàø äðéàù.d`eaza xizn oerny 'xe.äøã÷ äùòî äìùáéå äðè÷ úùúëîá äùúëì ìåëéù

:ù"øë äëìä ïéàå
iiii.oixetz milk oiglyn:ééåñëàì åæç ïéøåôú ïðéàùå .ùåáìîì åæçã.mi`lk:íäéìò áëùì øúåî ,ïéîîçî ïéàù ïéù÷ ïäùë.xneqn lcpqäôåçî õò ìù

äàöåé äùà äîá ÷øô úáù úëñîá øàåáîë ,åãé ìò úåëìî éâåøä åâøäðù äéäù äùòî íåùî ,è"åéå úáùá åìòðì àìù åéìò íéîëç åøæâù .íéøîñîóã]
[ñ:.xetz epi`y lrpn `le:ïäá àöåéëå õò ìù úåãúéá øáåçî àåä åìéôàå.oal lrpn `l s`ãò ïáì ìòðî íéìòåð åéä àì äãåäé éáøã äéøúàá

:åúåà íéøéçùîùxvy.one` ji:åøéçùäì.ea oize`py lkåá ïéúåàð ïéàù ô"òà ,úøçà äëàìîì êéøö åðéàå àåäù úåîë ìåçá åá ïéúåàðù ìë ,÷"ä
:è"åéá ïúåà ïéçìùî ,ïúåà ïéùáåì ïéà áåè íåéáå ïäù úåîë ïúåà ïéùáåì ìåçáù ,ïéìéôú ïåâë ,è"åéá

a`̀̀̀.dligza lyai `l zay axr zeidl lgy aeh meiäîå åìåùá úìéçú àäé è"åé íåùì àìà ,úáù íåùì åø÷éòå åìåùéá úìéçú àäé àì øîåìë
:úáùì àäé øéúåîù.aeh mei axrn liyaz dyereêåúîù ,àåä úáù ãåáë íåùî ,è"åé áøòî ìéùáú éàäã àîòè éøîàã úéà .ïéìéùáú éáåøò íùì
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úBðîלרעהו , àlàדבר של– חתיכות כגון לאכילה, המוכנים מזון  י ÆÈÈ
עצמו, טוב ביום לאכלן שאפשר ודגים, íéøîBà:בשר ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ïéçlLîאפילו טוב, ביום –ïéa ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ÀÇÀÄÀÅÈÇÈÈÅÇÄÅ
ïéèeçL וכן עצמו; טוב ביום לאכילה להכינם אפשר אלו  שאף – ÀÄ

.úBiðè÷å úBúìñe íéðîL úBðéé ïéçlLî,מבואר בגמרא – ÀÇÀÄÅÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
ידי על אלא התירו  לא טוב ביום לשלח הלל  בית שהתירו  מה שכל 
לשלח  אסור יותר או  אנשים שלשה ידי על אבל  שניים, או  אחד  אדם

בשוק למכור  כמוליכים שנראים לפי טוב, àG,((((רש רש רש רש """"יייי))))ביום ìáàÂÈ
äàeázומאחר טוב, ביום לטחון ואסור טחינה צריכה תבואה שהרי  – ÀÈ

טוב. ביום לשלחה אסור  שהיא, כמות לאכילה ראויה éaøåÀÇÄשאינה
äàeáúa øézî ïBòîL:גורסים ויש –;d`eaza s` משום וטעמו ÄÀÇÄÄÀÈ

קדרה  ומעשה דייסה ממנה ולעשות קטנה במכתשת לכתשה שאפשר 
טוב. oernyביום iaxk dkld oi`e(((( ז ז ז ז הההה,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' .((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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ïéçlLî, לרעהו איש  טוב ביום –íéìk,בגדים –ïéøeôz ïéa ÀÇÀÄÅÄÅÀÄ
טוב, ביום ללבשם שראויים –ïéøeôz ïðéàL ïéaפי על שאף – ÅÆÅÈÀÄ

ביום  בהם להתכסות הם ראויים מקום מכל ללבשם, ראויים שאינם
íéàìkטוב, ïäa LiL ét ìò óàå מקום מכל  ללבשם, ואסור  – ÀÇÇÄÆÅÈÆÄÀÇÄ

שאינם  הם, קשים הבגדים אם כגון טוב, ביום בהם להשתמש  אפשר
עליהם, ולשכב לישב מותר  הגוף, את ãòBnäמחממים Cøöì ïäåÀÅÀÙÆÇÅ

לצורך כשהם אלא טוב ביום אלו  בגדים משלחים שאין  כלומר  –
ønñîäהמועד. ìcðñ àG ìáàסנדל טוב ביום משלחין  אין  – ÂÈÇÀÈÇÀËÈ

(שבת  ששנינו  כמו טוב, ביום לנעלו שאסור  לפי  במסמרים, המחופה
בגמרא הטעם ומבואר המסומר", בסנדל האיש יצא "לא ב): (my),ו,

נחבאים  שהיו השמד, גזירת בימי  שהיה מעשה משום חכמים שגזרו 
עליהם  שבאו היו  כסבורים המערה, גבי  מעל  קול ושמעו במערה

זה את זה והרגו זה את זה דחקו mixneqnd)אויבים, mdilcpqa)יותר
בסנדל אדם יצא אל  אמרו : שעה באותה אויבים. בהם שהרגו  ממה

וביום  בשבת אלא אסרוהו  לא בשבת היה שהמעשה וכיון  המסומר,
ולבתי כנסיות לבתי  בהם ומתכנסים מלאכה איסור  של  ימים שהם טוב,

øeôzמדרשות; BðéàL ìòðî àGå שאינו מנעל  משלחין  ואין – ÀÄÀÈÆÅÈ
וכדומה עץ של ביתדות מחובר  הוא ואפילו  שמכל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))תפור, ,

לשימוש . ראוי  אינו  ïáìמקום ìòðî àG óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÀÈÈÈ
טוב, ביום משלחין  אין לבן מנעל אף –ïnà CéøvL éðtî– ÄÀÅÆÈÄËÈ

נועלים  היו לא יהודה רבי  של  שבמקומו מבואר , בגמרא להשחירו;

מנעל לשלח יהודה רבי  אוסר  הלכך  אותו, שמשחירים עד לבן מנעל
טוב. ביום Baלבן ïéúBàpL ìk :ììkä äæשאפשר דבר כל  – ÆÇÀÈÈÆÅÄ

שהוא, כמות בחול  בו  שניאותין  כל מבואר : ובגמרא ממנו; ליהנות
צרכו , כל  הוא שמתוקן  BúBàהיינו  ïéçlLî áBè íBéaמותר – ÀÀÇÀÄ

כמות  אותם מניחים ובחול  הואיל תפילין , כגון  טוב, ביום לשלחו 
טוב ביום לשלחם מותר ואפילו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שהם, הואיל  רש"י: ומפרש ,

על אף המסומר, סנדל ברם, איסור ; בזה אין  טוב, ביום אותם מניח
ביום  לשלחו  אסור מקום מכל שהוא, כמות בחול בו שניאותים פי 

לשלחו  יתירו שאם חכמים וחששו  טוב, ביום לנעלו ואסור  הואיל טוב,
לנעלו . גם שמותר  יאמרו 

א ה נ ש מ ר ו א ב

בפתיחה  זה בענין  פרטים הבאנו וכבר  תבשילין", "עירובי בענין דנה משנתנו
שם). (עיין למסכתנו

älçza íãà ìMáé àG ,úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBéÆÈÄÀÆÆÇÈÀÇÅÈÈÇÀÄÈ
úaMì áBè íBiî לשם טוב ביום בישולו תחילת תהא לא כלומר – ÄÇÇÈ

áBèשבת, íBéì àeä ìMáî ìáà יום לשם יהא בישולו  עיקר  – ÂÈÀÇÅÀ
øéúBäטוב, íàå,טוב ליום שבישל  ממה –úaMì øéúBä היינו – ÀÄÄÄÇÇÈ

בשבת; יאכל áBèשהנותר  íBé áøòî ìéLáz äNBòå: כלומר – ÀÆÇÀÄÅÆÆ
לצורך טוב יום מערב תבשיל עושה אדם שיהא היא חכמים ותקנת

úaMìשבת, åéìò CîBñå מערב שעשאו זה תבשיל סמך ועל – ÀÅÈÈÇÇÈ
נקרא  זה תבשיל  שבת. לצורך  טוב ביום לבשל  מוסיף הוא טוב, יום

,"oiliyaz iaexir"של התבשילים את יו"ט בערב שמערבבים כלומר 

כאחד  לעשותם שבת ושל  טוב למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנויום בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  ועייןועייןועייןועיין ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ....

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) מדברימדברימדברימדברי שםשםשםשם שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו שלמה מה מה מה  התקנה טעם בגמרא מבארים יש .

שבת, כבוד  משום תבשילין " dpne"עירוב zayl dti dpn xexaiy ick"
,"aeh meil dti לא טוב יום מערב שבת בהכנת שמתחיל  ידי  שעל

לשבת. גם יפה מנה ויכין  טוב, יום טירדת מחמת השבת את ישכח
הטעם מבארים אין (my)ויש אם שיאמרו: כדי טוב, יום כבוד משום

לגמרי שאסור וחומר  קל לשבת, טוב מיום תחילה ומבשלים אופים

על תבשילין " ל"עירובי  שסמכו ויש לחול. טוב מיום ולבשל לאפות

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøzä úà ïéëéìBî,úBðznä úà ïéëéìBî ïéà Ck.íäì eøîàìlä úéa:àG,BðéàL äîeøza ízøîà íà ¦¦¤©§¨¨¥¦¦¤©©¨¨§¨¤¥¦¥¦£©§¤©§¨¤¥
dúîøäa éàkæ,ïúîøäa éàkfL úBðzna eøîàz. ©©©£¨¨¨Ÿ§©©¨¤©©©£¨¨¨

ÊéànL úéaíéøîBà:õò ìL CBãîa ïéëBcð ïéìáz,øeøtä õòáe Cta çìnäå.ìlä úéáeíéøîBà:ïéëBcð ïéìáz ¥©©§¦©§¦¦¦§¨¤¥§©¤©©©§¥©¨¥¦¥§¦©§¦¦¦
ïáà ìL CBãîa ïkøãk,õò ìL CBãîa çìnäå. §©§¨§¨¤¤¤§©¤©§¨¤¥

ÁáBè íBéa úéðè÷ øøBaä–éànL úéaíéøîBà:ìëBàå ìëà øøBa.ìlä úéáeíéøîBà:B÷éça Bkøãk øøBa, ©¥¦§¦§¥©©§¦¥Ÿ¤§¥¥¦¥§¦¥§©§§¥
éeçîzáe ïBðwa,äøáka àGå äôpa àGå àìáha àG ìáà.ìàéìîb ïaøøîBà:äìBLå çéãî óà. ©¨©©§£¨©©§¨§©¨¨§©§¨¨©¨©§¦¥¥©¥¦©§¤

ËnL úéaéàíéøîBà:úBðî àlà áBè íBéa ïéçlLî ïéà.ìlä úéáeíéøîBà:óBòå äiç äîäa ïéçlLî,ïéa ¥©©§¦¥§©§¦§¤¨¨¥¦¥§¦§©§¦§¥¨©¨¨¥

.'eke dnexzd z` oikilen oi`yù"áù ,äîåøú úëìåäá àìà å÷ìçð àì .úåðúîå äìç ïéëéìåîù ä"áå ù"á å÷ìçð àìã ,àøîâá äì àéçãà ïéúéðúî êä
ïéëéìåî êë úåðúîä úà ïéëéìåîù íùë ,ïäëì äðúî äîåøúå ,ïäëì äðúî úåðúîå äìç ù"áì ä"á ïäì åøîà .ïéëéìåî íéøîåà ä"áå ,ïéëéìåî ïéà íéøîåà
ïéùìã è"åéá àá ïäìù áåéçäù éôì ,ïúùøôäá úåùøå çë íéîëç åðúðù ,ïúîøäá éàëæù úåðúîå äìçá íúøîà íà ,àì ù"á íäì åøîà .äîåøúä úà
àáéù à"à éøäù ,äúîøäá éàëæ åðéàù äîåøúá åøîàú ,áåè íåé áøòî åùòðù ïúåà åìéôà êéìåäì åäì ïðéøù è"åé ìù ïúåà åøúåäù ïåéëå ,è"åéá ïéèçåùå

:áåè íåéá äîåøú ïéëéìåî ïéà êëìä ,áåè íåéá ïéçøîî ïéàå éøëá äçéøî úòùî àìà äîåøú áåéç ïéàù éôì ,áåè íåéá éøëì äîåøú áåéç
ffff.ur ly jecna:ìåîúàî ïéëåãð íà ïîòè ïéâéôî ïäù éðôî ,éåðéù ö"àå ïëøãë ïéëåãð õò ìù êåãîá åäéîå .ïáà ìù àì ìáà.jta glndeñøç ìù

:åðëåãé.xext ura e`äèî è"åéá çìî êåãì àáäù äëìäå .åîòè âéôî åðéàù ìåîúàî êåãì åì äéäù ,éåðéù éòá çìîã .äøã÷ä åá ïéñéâîù óëä àåä
:éåðéù ïéëéøö ïéàå ïëøãë ïéëåãð ïéìáúäå .éåðéù é"ò êãå äãö ìò äëåãîä

gggg.lke` lke` xxea:úìåñôä ïî ãçà ãçà ìëåàä è÷ìî.ewiga ekxck xxeaúøéøá çøåè íà ìáà .äáåøî úìåñôä úøéøá çøåè äéäé àìù ãáìáå
úìåñôäù ïåâë ,ìëåàä úøéøá çøåè ìò äáåøî úìåñôäçéðîå ìëåàä úà øøåáù ììä úéá íéãåî ,úìåñôä ìò åøåòéùá äáåøî ìëåàäù ô"òà ,øúåéá ÷ã

éãò àçøèá éèåòîìã ,úìåñôä úà:ó.dleye gicn s`åîë ,äìåù .åãéá åúåà øéñîå íéîä éðô ìò óö úìåñôäå íéî åéìò ïúåðå úéðè÷ àìî éìë àéáîù
êìòð ìù('â úåîù):ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .

hhhh.aeh meia oiglyn oi`:åäòøì ùéà ïåøåã.zepn `l`:íéâãå øùá úåëéúç ïåâë ,øçîì åçéðäì éåùò åðéàù ïëåî øáã.'ek mixne` d"aeåøù àìå

`xephxa yexit

úBðznä.טוב ביום לכהן ומתנות חלה –ìlä úéa íäì eøîà ÇÇÈÈÀÈÆÅÄÅ
שמאי : לבית –àG,לתרומה ומתנות חלה להשוות אין –ízøîà íàÄÂÇÀÆ

äîeøzaמפני טוב, ביום לכהן  אותה מוליכין  שאין  –éàkæ BðéàL ÇÀÈÆÅÇÇ
dúîøäa ביום תרומה חיוב שיחול אפשר אי  שהרי טוב, ביום – ÇÂÈÈÈ

יום  בערב נתמרח ואם הכרי, משנתמרח אלא תרומה חיוב שאין  טוב,

מערב  להפריש היה שאפשר  וכיון טוב, יום מערב חיובו  חל הרי טוב
מערב  הכרי  נתמרח לא ואם טוב; ביום תרומה להפריש  אסור טוב יום

ביום  תרומה מוליכין  אין הלכך טוב; ביום למרחו אסור  הרי טוב, יום
úBðznaטוב, eøîàz מתנות הולכת לאסור  תאמרו  טעם מה אבל – ÙÀÇÇÈ

ïúîøäaלכהן? éàkfL בהמה ולשחוט עיסה ללוש  ומותר הואיל  – ÆÇÇÇÂÈÈÈ
טוב, ביום מהבהמה ומתנות מהעיסה חלה להפריש מותר  טוב, ביום

לכהן , להוליכן גם הותר להפרישן  שהותר ומאחר  לעיל; שבארנו כמו 
ומביאים  משנתנו את דוחים בגמרא טוב. יום מערב הורמו ואפילו 

לכהן  ומתנות חלה שמוליכין  הלל  לבית שמאי  בית שמודים ברייתא,
טוב, `oiביום :mixaeq i`ny ziay ,dnexz zkleda `l` ewlgp `le

lld zia mdl exn` .oikilen :mixaeq lld ziae ,odkl dnexz oikilen
oikileny myk ,odkl dpzn dnexze odkl dpzn zepzne dlg :i`ny zial
m` ,`l :i`ny zia mdl exn` .dnexzd z` oikilen jk zepznd z`
i`kf epi`y dnexza exn`z ,oznxda i`kfy zepzne dlga mzxn`

.dznxdaשבברייתא הלל כבית דדדד,,,,והלכה טובטובטובטוב יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

.כוכוכוכו))))
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ביום  לעשותן שאין  מלאכות יש  נפש , אוכל  במלאכות שאף ללמד, באה משנתנו
שינוי. ידי  על אלא טוב

ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà éànL úéa,טוב ביום –ìL CBãîa ÅÇÇÀÄÇÀÄÄÄÀÈÆ
õò ב ולא בחול;– שנידוכין  כדרך אבן  של  קנה jecnמדוך  היינו Å

מעובה קצה שמאי(ilr)בעל בית וסוברים במדוכה; דכים שבו 
לפיכך טוב, יום מערב נידוכים כשהם טעמם מפיגים ותבלים שהואיל

במדוך אלא אבן של במדוך טוב ביום לדוכם שלא מועט בשינוי די
עץ, ביום çìnäåשל לדוכו  אין  טוב, יום מערב לדוכו שאפשר  – ÀÇÆÇ

והיינו  רב, בשינוי  אלא במדוכה,Ctaטוב ולא חרס, של  –õòáe ÇÇÀÅ
øeøtäולא הקדרה, את בה שבוחשים ובכף מפרשים:– ויש במדוך . ÇÈ

xextd urae גם בשינוי  צורך אין במלח שגם כלומר  הפרור, בעץ או  –

עץ  או מדוכה במקום פך או מהם: באחד אלא במדוך וגם במדוכה
מדוך . במקום ïkøãkהפרור  ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÀÄÄÄÀÇÀÈ
ïáà ìL CBãîaמפני טוב, יום מערב לדוכם אפשר  ואי הואיל – ÀÈÆÆÆ

שינוי ; צריכים אינם טעמם, מפיגים õòשהם ìL CBãîa çìnäåÀÇÆÇÀÈÆÅ
היה  ואפשר  שהואיל  בחול , אותו  שדכים כדרך אבן של  במדוך ולא –
אין  לפיכך טעמו , מפיג אינו שהרי  טוב, יום בערב המלח את לדוך

שינוי. קצת שיהא עץ, של  במדוך  אלא טוב ביום id`לדוכו dklde
המדוכה  הטיית ידי על  שינוי  שיעשה די טוב ביום מלח לדוך  שהבא

צדה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))על  .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

i y y m e i
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טוב. ביום אוכל  בבירור  דנה משנתנו

áBè íBéa úéðè÷ øøBaä,טוב יום אכילת לצורך  –ànL úéaé ÇÅÄÀÄÀÅÇÇ
ìëà øøBa :íéøîBà,הפסולת מתוך  –ìëBàå מה את מיד – ÀÄÅÙÆÀÅ

בשינוי. אלא טוב ביום לברור שאין הפסולת, את ומניח בורר, שהוא

Bkøãk øøBa :íéøîBà ìlä úéáe, אוכל מתוך  פסולת –,B÷éça ÅÄÅÀÄÅÀÇÀÀÅ
ïBðwa,סל מין והוא בקנון, או  –éeçîzáe היינו בתמחוי, או  – ÇÈÇÇÀ

גדולה, àìáhaבקערה àG ìáà,השולחן על לברור אסור  –àGå ÂÈÇÇÀÈÀ
äøáka àGå äôpa.מחר לצורך  כבורר נראה אלו  בכלים שהבורר – ÇÈÈÀÇÀÈÈ

מתוך פסולת טוב ביום לברור  הלל בית התירו  שלא אמרו בגמרא

מרובה  הפסולת אם אבל הפסולת, על  מרובה כשהאוכל אלא אוכל 
הפסולת, את ומניח האוכל את שנוטל  מודים הלל  בית אף האוכל , על 

ברירת  שטורח אלא הפסולת, על  בשיעורו  מרובה האוכל  ואפילו 
ביותר, דקה שהפסולת כגון האוכל , ברירת טורח על  מרובה הפסולת

בטורח. למעט כדי  האוכל  את שבורר הלל  בית ìàéìîbמודים ïaøÇÈÇÀÄÅ
çéãî óà :øîBà צפה והפסולת שבכלי , הקטניות על מים נותן  – ÅÇÅÄÇ

בידו.äìBLåלמעלה, הפסולת את ומוציא –.l`ilnb oaxk dkld oi`e ÀÆ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

áBè íBéa ïéçlLî ïéà :íéøîBà éànL úéaאיש מתנות – ÅÇÇÀÄÅÀÇÀÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt dvia zkqn

ïéèeçL ïéa ïéiç.úBiðè÷å úBúìñe íéðîL úBðéé ïéçlLî,äàeáz àG ìáà.ïBòîL éaøåäàeáúa øézî. ©¦¥§¦§©§¦¥§¨¦§¨§¦§¦£¨§¨§©¦¦§©¦¦§¨
Èíéìk ïéçlLî,ïéøeôz ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa,íéàìk ïäa LiL ét ìò óàå,ãòBnä Cøöì ïäå;ìcðñ àG ìáà §©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨§¦§©©¦¤¥¨¤¦§©¦§¥§Ÿ¤©¥£¨©§¨

øeôz BðéàL ìòðî àGå ønñîä.äãeäé éaøøîBà:ïáì ìòðî àG óà,éøvL éðtîïnà C.ììkä äæ:ïéúBàpL ìk ©§ª¨§¦§¨¤¥¨©¦§¨¥©¦§¨¨¨¦§¥¤¨¦ª¨¤©§¨¨¤¥¦
Ba–BúBà ïéçlLî áBè íBéa. §§©§¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBé–úaMì áBè íBiî älçza íãà ìMáé àG;áBè íBéì àeä ìMáî ìáà, ¤¨¦§¤¤©¨§©¥¨¨©§¦¨¦©©¨£¨§©¥§

øéúBä íàå–úaMì øéúBä;úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz äNBòå.éànL úéaíéøîBà:éðL §¦¦¦©©¨§¤©§¦¥¤¤§¥¨¨©©¨¥©©§¦§¥

:÷åùá øåëîì ïéëéìåîë ïéàøðå àáåè àúìî àùååàã ,øåñà äçðî éàùåð øúåé åà íãà éðá äùìù ìáà ,íéðù åà ãçà íãà é"ò çåìùì àìà ä"á`l la`
.d`eaz:è"åéá ïéðçåè ïéàå äðéçè äëéøö éøäù ,äìéëàì äéåàø äðéàù.d`eaza xizn oerny 'xe.äøã÷ äùòî äìùáéå äðè÷ úùúëîá äùúëì ìåëéù

:ù"øë äëìä ïéàå
iiii.oixetz milk oiglyn:ééåñëàì åæç ïéøåôú ïðéàùå .ùåáìîì åæçã.mi`lk:íäéìò áëùì øúåî ,ïéîîçî ïéàù ïéù÷ ïäùë.xneqn lcpqäôåçî õò ìù

äàöåé äùà äîá ÷øô úáù úëñîá øàåáîë ,åãé ìò úåëìî éâåøä åâøäðù äéäù äùòî íåùî ,è"åéå úáùá åìòðì àìù åéìò íéîëç åøæâù .íéøîñîóã]
[ñ:.xetz epi`y lrpn `le:ïäá àöåéëå õò ìù úåãúéá øáåçî àåä åìéôàå.oal lrpn `l s`ãò ïáì ìòðî íéìòåð åéä àì äãåäé éáøã äéøúàá

:åúåà íéøéçùîùxvy.one` ji:åøéçùäì.ea oize`py lkåá ïéúåàð ïéàù ô"òà ,úøçà äëàìîì êéøö åðéàå àåäù úåîë ìåçá åá ïéúåàðù ìë ,÷"ä
:è"åéá ïúåà ïéçìùî ,ïúåà ïéùáåì ïéà áåè íåéáå ïäù úåîë ïúåà ïéùáåì ìåçáù ,ïéìéôú ïåâë ,è"åéá

a`̀̀̀.dligza lyai `l zay axr zeidl lgy aeh meiäîå åìåùá úìéçú àäé è"åé íåùì àìà ,úáù íåùì åø÷éòå åìåùéá úìéçú àäé àì øîåìë
:úáùì àäé øéúåîù.aeh mei axrn liyaz dyereêåúîù ,àåä úáù ãåáë íåùî ,è"åé áøòî ìéùáú éàäã àîòè éøîàã úéà .ïéìéùáú éáåøò íùì

`xephxa yexit

úBðîלרעהו , àlàדבר של– חתיכות כגון לאכילה, המוכנים מזון  י ÆÈÈ
עצמו, טוב ביום לאכלן שאפשר ודגים, íéøîBà:בשר ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ïéçlLîאפילו טוב, ביום –ïéa ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ÀÇÀÄÀÅÈÇÈÈÅÇÄÅ
ïéèeçL וכן עצמו; טוב ביום לאכילה להכינם אפשר אלו  שאף – ÀÄ

.úBiðè÷å úBúìñe íéðîL úBðéé ïéçlLî,מבואר בגמרא – ÀÇÀÄÅÀÈÄÀÈÀÄÀÄ
ידי על אלא התירו  לא טוב ביום לשלח הלל  בית שהתירו  מה שכל 
לשלח  אסור יותר או  אנשים שלשה ידי על אבל  שניים, או  אחד  אדם

בשוק למכור  כמוליכים שנראים לפי טוב, àG,((((רש רש רש רש """"יייי))))ביום ìáàÂÈ
äàeázומאחר טוב, ביום לטחון ואסור טחינה צריכה תבואה שהרי  – ÀÈ

טוב. ביום לשלחה אסור  שהיא, כמות לאכילה ראויה éaøåÀÇÄשאינה
äàeáúa øézî ïBòîL:גורסים ויש –;d`eaza s` משום וטעמו ÄÀÇÄÄÀÈ

קדרה  ומעשה דייסה ממנה ולעשות קטנה במכתשת לכתשה שאפשר 
טוב. oernyביום iaxk dkld oi`e(((( ז ז ז ז הההה,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' .((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

y c e w z a y
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ïéçlLî, לרעהו איש  טוב ביום –íéìk,בגדים –ïéøeôz ïéa ÀÇÀÄÅÄÅÀÄ
טוב, ביום ללבשם שראויים –ïéøeôz ïðéàL ïéaפי על שאף – ÅÆÅÈÀÄ

ביום  בהם להתכסות הם ראויים מקום מכל ללבשם, ראויים שאינם
íéàìkטוב, ïäa LiL ét ìò óàå מקום מכל  ללבשם, ואסור  – ÀÇÇÄÆÅÈÆÄÀÇÄ

שאינם  הם, קשים הבגדים אם כגון טוב, ביום בהם להשתמש  אפשר
עליהם, ולשכב לישב מותר  הגוף, את ãòBnäמחממים Cøöì ïäåÀÅÀÙÆÇÅ

לצורך כשהם אלא טוב ביום אלו  בגדים משלחים שאין  כלומר  –
ønñîäהמועד. ìcðñ àG ìáàסנדל טוב ביום משלחין  אין  – ÂÈÇÀÈÇÀËÈ

(שבת  ששנינו  כמו טוב, ביום לנעלו שאסור  לפי  במסמרים, המחופה
בגמרא הטעם ומבואר המסומר", בסנדל האיש יצא "לא ב): (my),ו,

נחבאים  שהיו השמד, גזירת בימי  שהיה מעשה משום חכמים שגזרו 
עליהם  שבאו היו  כסבורים המערה, גבי  מעל  קול ושמעו במערה

זה את זה והרגו זה את זה דחקו mixneqnd)אויבים, mdilcpqa)יותר
בסנדל אדם יצא אל  אמרו : שעה באותה אויבים. בהם שהרגו  ממה

וביום  בשבת אלא אסרוהו  לא בשבת היה שהמעשה וכיון  המסומר,
ולבתי כנסיות לבתי  בהם ומתכנסים מלאכה איסור  של  ימים שהם טוב,

øeôzמדרשות; BðéàL ìòðî àGå שאינו מנעל  משלחין  ואין – ÀÄÀÈÆÅÈ
וכדומה עץ של ביתדות מחובר  הוא ואפילו  שמכל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))תפור, ,

לשימוש . ראוי  אינו  ïáìמקום ìòðî àG óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÀÈÈÈ
טוב, ביום משלחין  אין לבן מנעל אף –ïnà CéøvL éðtî– ÄÀÅÆÈÄËÈ

נועלים  היו לא יהודה רבי  של  שבמקומו מבואר , בגמרא להשחירו;

מנעל לשלח יהודה רבי  אוסר  הלכך  אותו, שמשחירים עד לבן מנעל
טוב. ביום Baלבן ïéúBàpL ìk :ììkä äæשאפשר דבר כל  – ÆÇÀÈÈÆÅÄ

שהוא, כמות בחול  בו  שניאותין  כל מבואר : ובגמרא ממנו; ליהנות
צרכו , כל  הוא שמתוקן  BúBàהיינו  ïéçlLî áBè íBéaמותר – ÀÀÇÀÄ

כמות  אותם מניחים ובחול  הואיל תפילין , כגון  טוב, ביום לשלחו 
טוב ביום לשלחם מותר ואפילו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שהם, הואיל  רש"י: ומפרש ,

על אף המסומר, סנדל ברם, איסור ; בזה אין  טוב, ביום אותם מניח
ביום  לשלחו  אסור מקום מכל שהוא, כמות בחול בו שניאותים פי 

לשלחו  יתירו שאם חכמים וחששו  טוב, ביום לנעלו ואסור  הואיל טוב,
לנעלו . גם שמותר  יאמרו 

א ה נ ש מ ר ו א ב

בפתיחה  זה בענין  פרטים הבאנו וכבר  תבשילין", "עירובי בענין דנה משנתנו
שם). (עיין למסכתנו

älçza íãà ìMáé àG ,úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBéÆÈÄÀÆÆÇÈÀÇÅÈÈÇÀÄÈ
úaMì áBè íBiî לשם טוב ביום בישולו תחילת תהא לא כלומר – ÄÇÇÈ

áBèשבת, íBéì àeä ìMáî ìáà יום לשם יהא בישולו  עיקר  – ÂÈÀÇÅÀ
øéúBäטוב, íàå,טוב ליום שבישל  ממה –úaMì øéúBä היינו – ÀÄÄÄÇÇÈ

בשבת; יאכל áBèשהנותר  íBé áøòî ìéLáz äNBòå: כלומר – ÀÆÇÀÄÅÆÆ
לצורך טוב יום מערב תבשיל עושה אדם שיהא היא חכמים ותקנת

úaMìשבת, åéìò CîBñå מערב שעשאו זה תבשיל סמך ועל – ÀÅÈÈÇÇÈ
נקרא  זה תבשיל  שבת. לצורך  טוב ביום לבשל  מוסיף הוא טוב, יום

,"oiliyaz iaexir"של התבשילים את יו"ט בערב שמערבבים כלומר 

כאחד  לעשותם שבת ושל  טוב למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנויום בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  ועייןועייןועייןועיין ((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ....

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) מדברימדברימדברימדברי שםשםשםשם שהבאנושהבאנושהבאנושהבאנו שלמה מה מה מה  התקנה טעם בגמרא מבארים יש .

שבת, כבוד  משום תבשילין " dpne"עירוב zayl dti dpn xexaiy ick"
,"aeh meil dti לא טוב יום מערב שבת בהכנת שמתחיל  ידי  שעל

לשבת. גם יפה מנה ויכין  טוב, יום טירדת מחמת השבת את ישכח
הטעם מבארים אין (my)ויש אם שיאמרו: כדי טוב, יום כבוד משום

לגמרי שאסור וחומר  קל לשבת, טוב מיום תחילה ומבשלים אופים

על תבשילין " ל"עירובי  שסמכו ויש לחול. טוב מיום ולבשל לאפות

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéìéLáú;ìlä úéáeíéøîBà:ãçà ìéLáz;ïéìéLáú éðL ïäL åéìòL äöéáe âãa ïéåLå.ãáàL Bà Bìëà– ©§¦¦¥¦¥§¦©§¦¤¨§¨¦§¨¥¨¤¨¨¤¥§¥©§¦¦£¨¤¨©
älçza åéìò ìMáé àG;àeäL ìk epnî øiL íàå–úaMì åéìò CîBñ. §©¥¨¨©§¦¨§¦¦¥¦¤¨¤¥¨¨©©¨

ïéôåà ïéàù åàøéù éãë ,àåä áåè íåé ãåáë íåùî éøîàã úéàå .áåè íåé úãøè íåùî úáù çëùé àìå ,úáùì äôé äðî øåøáé úáùä øëåæ è"åé áøòîù
êøãë ïéìéùáú éáåøò ìò íéëøáîå .ïéìùáî àìå ïéôåà ïéà éøîâìã ìåçì è"åéî å"÷ ,øîåâ àìà åðéà è"åéáã íåé ãåòáî ìéçúä ë"à àìà úáùì è"åéî

:åéðôá àìù íãàì ïéëæã ,åúòãî àìù åìéôàå ,åáåøéò ìò êåîñì êë øçà äöåøù éî ìëì øçà é"ò úåëæì êéøöå .úåøöç éáåøò ìò íéëøáîùe` elk`
.ca`y:ù"òî ,ìùéáù ìéùáú åúåà.eilr jneq.äàîì ïéá ãçàì ïéá ,úéæëî úåçô ïéìéùáú éáåøéò ïéà åúìéçúî ìáà .úáù êøåöì è"åéá åìåùéá ìùáì

:øîåâ ìéçúäù äî ,åáåøéò ãáàðå åúñéòá ìéçúä íàå
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כגכגכגכג):):):):הכתוב טז טז טז טז ,,,, בשלו",((((שמותשמותשמותשמות תבשלו  אשר ואת אפו  תאפו  אשר  "את
לומר: לו elyae,שהיה et` meid להיות שחל  טוב ליום רמז מכאן אלא

ואין  טוב, יום מערב האפוי  על  אלא בו אופים שאין שבת בערב
טוב. יום מערב המבושל על  אלא בו íéøîBà:מבשלים éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïéìéLáú éðL,"תבשילין "עירובי לשם טוב יום מערב לעשות צריך – ÀÅÇÀÄÄ
ãçà ìéLáz :íéøîBà ìlä úéáe,מחלוקתם טעם מבארים יש – ÅÄÅÀÄÇÀÄÆÈ

מתבשיל יותר לשבת לתקן אדם בני ודרך הואיל סוברים: שמאי שבית
בדבר היכר אין  אחד  תבשיל אלא טוב יום מערב הכין  לא אם אחד ,

מקום  ומכל  הואיל  סוברים: הלל  ובית נעשה; שבת שלצורך כלל 
לשם  אחד בתבשיל לנו די  בשבת, אף אחד  תבשיל  על סומכים הרבה

תבשילין " הלל,ïéåLå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))"עירובי ובית שמאי בית –âãa ÀÈÄÀÈ
åéìòL äöéáe אותו כשצולים הדג על ביצה טחים שהיו ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÅÈÆÈÈ

ïéìéLáú éðL ïäL בית לדעת ואף תבשילים, כשני  שנחשבים – ÆÅÀÅÇÀÄÄ
לשבת. עליהם סומך  לשם Bìëàשמאי שהניח תבשיל אותו  אכל  – ÂÈ

תבשילין ", ãáàL"עירובי  Bà,לשבת שבישל  קודם –ìMáé àG ÆÈÇÀÇÅ
älçza åéìò מה על  לו  שאין לשבת, טוב ביום לבשל  לו אסור  – ÈÈÇÀÄÈ

עירובו , אבד  או  שנאכל  קודם לבשל  התחיל שאם אמרו בגמרא לסמוך .
שהתחיל. מה גומר CîBñהריהו ,àeäL ìk epnî øiL íàåÀÄÄÅÄÆÈÆÅ

úaMì åéìò.שבת לצורך  טוב ביום ומבשל –,exn` `xnbaשעירובי ÈÈÇÇÈ
במשנתנו: ששנינו מה ואף למאה, בין  לאחד בין  כזית, צריכין תבשילין

ממנו שייר  edy`"ואם lkשנשאר דווקא היינו  לשבת", עליו סומך 
כזית יום יום יום יום בו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  כןכןכןכן;;;; משמע משמע משמע משמע  לא לא לא לא  שמפירושו שמפירושו שמפירושו שמפירושו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

.טובטובטובטוב")")")")
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc oixcdpq(ipy meil)

eàaðúðxky ozn lrì àlàd mc`àéOîz`,íëç ãéîìúì Bza ¦§©§¤¨§©¦¦§©§¦¨¨
àéèî÷øt äNBòìexgqna wqer -ìjxeväpäîìå ,íëç ãéîìz §¤§©§©§¨§©§¦¨¨§¦§©¥

ìáà ,åéñëpî íëç ãéîìzly mxky lr,ïîöò íéîëç éãéîìz ©§¦¨¨¦§¨¨£¨©§¦¥£¨¦©§¨
xn`p.'Eúìeæ íéäìà äúàø àì ïéò'©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§

:`xnbd zl`ey .weqtd yexit z` zxxan `xnbdéàîedn - ©
weqta eilr xn`py xacd.'äúàø àì ïéò':`xnbd daiynøîà ©¦Ÿ¨¨¨¨©

,úéLàøa éîé úLMî åéáðòa øneLnä ïéé äæ ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¤©¦©§¨©£¨¨¦¥¤§¥§¥¦
.xzeia gaeyn `edy,øîà Lé÷ì Léø`l oir' eilr xn`py xacd ¥¨¦¨©

'dz`x,'ïãò' äæyäúàø àìeze`íàå .íìBòî ïéòe dywz,øîàz ¤¥¤Ÿ¨¨¨©¦¥¨§¦Ÿ©
e ,'ocr' z` d`x `l mc` meyy okzi ji`íãàoey`xd,øc ïëéä ¨¨¥¨¨

did oey`xd mc`y jl aiy` ,ocr oba xc `ed `ld,ïba`le ©¨
.ocraøîàz íàåy'ïb'dxeza xen`d,'ïãò' àeämc`y `vnpe §¦Ÿ©©¥¤

,'ocr' z` d`x oey`xdøîBì ãeîìz(i a ziy`xa)ïãòî àöBé øäðå' ©§©§¨¨¥¥¥¤
,'ïbä úà úB÷Läì.zenewn ipy md 'ocr'e 'ob'y dfa x`eane §©§¤©¨

dpyna epipy(.v),'eke `ad mlerl wlg mdl oi`y eli`e' :øîBàäå§¨¥
.'eëå íéîMä ïî äøBz ïéà:df oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz ¥¨¦©¨©¦§¨

,ïðaøweqta xn`p(`l eh xacna)úøkä øôä Búåöîe äæa 'ä øáã ék' ©¨¨¦§©¨¨¦§¨¥©¦¨¥
úøkzxac' ,weqtd z` `ziixad zyxec ,'Da dpFr `edd WtPd ¦¨¥©¤¤©¦£¨¨§©

,'dfA 'däæmc`,íéîMä ïî äøBz ïéà øîBàäazk epiax dyn `l` ¨¨¤¨¥¥¨¦©¨©¦
exne`a ''d xac' eze` z` dfan `ed ixde ,ezrcn dxezd z`

.minyd on epi`y,ñBøB÷étà äæ ,'äæa 'ä øáã ék' ,øçà øácoldle ¨¨©¥¦§©¨¨¤©¦
(a"r).excb dn x`eaiíéðt älâîä äæ 'äæa 'ä øáã ék' ,øçà øác̈¨©¥¦§©¨¨¤©§©¤¨¦

,äøBzaoldl x`eai df mbe(my)z` yexcl `ziixad dkiynn . ©¨
:weqtdäæ ,'øôä Búåöî úàå'mc`øNa úéøa øônämiiwn epi`y - §¤¦§¨¥©¤©¥¥§¦¨¨

,weqtd jynda x`ean mypere .dlin zixa zevnúøkz úøkä'¦¨¥¦¨¥
,'`edd WtPd,äfä íìBòa 'úøkä',miznd ziigzl mewi `ly ©¤¤©¦¦¨¥¨¨©¤

,àaä íìBòì 'úøkz'enke ,`ad mlerl wlg mdl didi `ly ¦¨¥¨¨©¨
wlg el oi` minyd on dxez oi` xne`dy ,epizpyna epipyy

.`ad mlerl
:`ziixad zniiqnïàkîmc`d ypery xne`d ,df weqtn - ¦¨

wlg el oi`y ,'zxkz zxkd' `ed 'xtd ezevne dfa 'd xac'y
,`ad mlerl,éòãBnä øæòìà éaø øîàmc`,íéLãwä úà ìlçîä ¨©©¦¤§¨¨©¨¦©§©¥¤©¢¨¦

lelig oeyl dfa xn`py ,dnexz lk`y `nh oebk,(eh ak `xwie)åok §
mc`úBãòBnä úà äfáîä,dk`ln ea dyery ,crend leg z` - ©§©¤¤©£

,'d zeevn iefia yi el` mixacayeðéáà íäøáà ìL Búéøa øônäå§©¥¥§¦¤©§¨¨¨¦
jynd xn`p eilry ,dlin zixa zevn envra miiwn epi`y -

,'xtd Fzevn z`e' weqtdåokäëìäk àlL äøBza íéðt älâîä, §¤¦§¨¥©§©§©¤¨¦©¨¤Ÿ©£¨¨
,'d xac z` dfan `ed mbyíéaøa Bøéáç éðt ïéaìnäåét ìò óà , §©©§¦§¥£¥¨©¦©©¦

àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà ,íéáBè íéNòîe äøBz Bãéa LiL. ¤¥§¨¨©£¦¦¥¥¤¨¨©¨
:df weqt zyxecd ztqep `ziixa d`ian `xnbdék' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¦

ìk øîà eléôàå ,íéîMä ïî äøBz ïéà øîBàä äæ ,'äæa 'ä øáã§©¨¨¤¨¥¥¨¦©¨©¦©£¦¨©¨
äæ ÷eñtî õeç íéîMä ïî älek äøBzäCeøa ùBãwä Bøîà àlL , ©¨¨¦©¨©¦¦¨¤¤Ÿ£¨©¨¨

Bîöò étî äùî àlà ,àeä,eazkeäællka'äæa 'ä øáã ék'eléôàå . ¤¨Ÿ¤¦¦©§¤¦§©¨¨©£¦
äæ ÷ec÷cî õeç ,íéîMä ïî dlek äøBzä ìk øîàzeize` ly ¨©¨©¨¨¦©¨©¦¦¦§¤

ueg e` ,dxezay zexizi e` zexiqgd,äæ øîBçå ìwîuegäøæbî ¦©¨¤¤¦§¥¨
,Bæ äåLmc` ,ipiqa dynl epzip `lyàeä äællka'ä øáã ék' ¨¨¤¦§©

,'äæa.`ad mlerl wlg el oi`e ¨¨
:df oipra ztqep `ziixa,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzmc`ãîBlä ©§¨¨¨©¦¥¦¥©¥

dãnìî Bðéàå ,äøBz,mixg`l,øîBà ïúð éaø .'äæa 'ä øác' àeä äæ ¨§¥§©§¨¤§©¨¨©¦¨¨¥
edf 'dfa 'd xac',äðLnä ìò çébLî BðéàL éî ìkdze` dyere ¨¦¤¥©§¦©©©¦§¨

.lth xackìk ,øîBà éàøBäð éaømc`øLôàLel,äøBza ÷Bñòì ©¦§©¥¨¤¤§¨©£©¨
.íéáëBk úãBáò ãáBòä äæ ,øîBà ìàòîLé éaø .÷ñBò Bðéàåzxxan §¥¥©¦¦§¨¥¥¤¨¥£©¨¦

:`xnbddòîLî éàîmc` 'dfa 'd xac' oeyla llkp cvik - ©©§¨¨
,miakek zcear caerd,'äæa 'ä øáã ék' ,ìàòîLé éaø éác àðúc§¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©¨¨

éäìà 'ä éëðà' éðéqî äLîì Bì øîàpL øeac äfáîä äæ'Eeäéäé àì' ¤©§©¤¦¤¤¡©§Ÿ¤¦¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¤Ÿ¦§¤
íéøçà íéäìà Eì'ipR lr'Bâå(bÎa k zeny)xac' dpekn df xeaice , §¡Ÿ¦£¥¦©¨¨§

x`yk `le ,envra 'd itn z`f erny l`xyi lky oeik ''d
epiax dynn l`xyi ernyy zexacd(.ck zekn).

:cenild lr dxfgd oipra zexnin d`ian `xnbdïa òLBäé éaø©¦§ª©¤
òøBfL íãàì äîBc ,äéìò øæBç Bðéàå äøBz ãîBlä ìk ,øîBà äçø÷̈§¨¥¨©¥¨§¥¥¨¤¨¤§¨¨¤¥©

,øöB÷ Bðéàåk ecia oi` xvew epi`y oeik ,drixfa lnry s`y,mel §¥¥
.ecenlz z` gkeyy ,melk ecia oi` xfeg epi`y df jkòLBäé éaø©¦§ª©

,dçkLîe äøBz ãîBlä ìk ,øîBàúãìBiL äMàì äîBcmicli ¥¨©¥¨§©§¨¤§¦¨¤¤¤
úøáB÷å.mze`,øîBà àáé÷ò éaø §¤¤©¦£¦¨¥
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רלי ` dpyn ipy wxt dvia zkqn

ïéìéLáú;ìlä úéáeíéøîBà:ãçà ìéLáz;ïéìéLáú éðL ïäL åéìòL äöéáe âãa ïéåLå.ãáàL Bà Bìëà– ©§¦¦¥¦¥§¦©§¦¤¨§¨¦§¨¥¨¤¨¨¤¥§¥©§¦¦£¨¤¨©
älçza åéìò ìMáé àG;àeäL ìk epnî øiL íàå–úaMì åéìò CîBñ. §©¥¨¨©§¦¨§¦¦¥¦¤¨¤¥¨¨©©¨

ïéôåà ïéàù åàøéù éãë ,àåä áåè íåé ãåáë íåùî éøîàã úéàå .áåè íåé úãøè íåùî úáù çëùé àìå ,úáùì äôé äðî øåøáé úáùä øëåæ è"åé áøòîù
êøãë ïéìéùáú éáåøò ìò íéëøáîå .ïéìùáî àìå ïéôåà ïéà éøîâìã ìåçì è"åéî å"÷ ,øîåâ àìà åðéà è"åéáã íåé ãåòáî ìéçúä ë"à àìà úáùì è"åéî

:åéðôá àìù íãàì ïéëæã ,åúòãî àìù åìéôàå ,åáåøéò ìò êåîñì êë øçà äöåøù éî ìëì øçà é"ò úåëæì êéøöå .úåøöç éáåøò ìò íéëøáîùe` elk`
.ca`y:ù"òî ,ìùéáù ìéùáú åúåà.eilr jneq.äàîì ïéá ãçàì ïéá ,úéæëî úåçô ïéìéùáú éáåøéò ïéà åúìéçúî ìáà .úáù êøåöì è"åéá åìåùéá ìùáì

:øîåâ ìéçúäù äî ,åáåøéò ãáàðå åúñéòá ìéçúä íàå

`xephxa yexit

כגכגכגכג):):):):הכתוב טז טז טז טז ,,,, בשלו",((((שמותשמותשמותשמות תבשלו  אשר ואת אפו  תאפו  אשר  "את
לומר: לו elyae,שהיה et` meid להיות שחל  טוב ליום רמז מכאן אלא

ואין  טוב, יום מערב האפוי  על  אלא בו אופים שאין שבת בערב
טוב. יום מערב המבושל על  אלא בו íéøîBà:מבשלים éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïéìéLáú éðL,"תבשילין "עירובי לשם טוב יום מערב לעשות צריך – ÀÅÇÀÄÄ
ãçà ìéLáz :íéøîBà ìlä úéáe,מחלוקתם טעם מבארים יש – ÅÄÅÀÄÇÀÄÆÈ

מתבשיל יותר לשבת לתקן אדם בני ודרך הואיל סוברים: שמאי שבית
בדבר היכר אין  אחד  תבשיל אלא טוב יום מערב הכין  לא אם אחד ,

מקום  ומכל  הואיל  סוברים: הלל  ובית נעשה; שבת שלצורך כלל 
לשם  אחד בתבשיל לנו די  בשבת, אף אחד  תבשיל  על סומכים הרבה

תבשילין " הלל,ïéåLå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))"עירובי ובית שמאי בית –âãa ÀÈÄÀÈ
åéìòL äöéáe אותו כשצולים הדג על ביצה טחים שהיו ,((((רש רש רש רש """"יייי))))– ÅÈÆÈÈ

ïéìéLáú éðL ïäL בית לדעת ואף תבשילים, כשני  שנחשבים – ÆÅÀÅÇÀÄÄ
לשבת. עליהם סומך  לשם Bìëàשמאי שהניח תבשיל אותו  אכל  – ÂÈ

תבשילין ", ãáàL"עירובי  Bà,לשבת שבישל  קודם –ìMáé àG ÆÈÇÀÇÅ
älçza åéìò מה על  לו  שאין לשבת, טוב ביום לבשל  לו אסור  – ÈÈÇÀÄÈ

עירובו , אבד  או  שנאכל  קודם לבשל  התחיל שאם אמרו בגמרא לסמוך .
שהתחיל. מה גומר CîBñהריהו ,àeäL ìk epnî øiL íàåÀÄÄÅÄÆÈÆÅ

úaMì åéìò.שבת לצורך  טוב ביום ומבשל –,exn` `xnbaשעירובי ÈÈÇÇÈ
במשנתנו: ששנינו מה ואף למאה, בין  לאחד בין  כזית, צריכין תבשילין

ממנו שייר  edy`"ואם lkשנשאר דווקא היינו  לשבת", עליו סומך 
כזית יום יום יום יום בו """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועיין ועיין ועיין ועיין  כןכןכןכן;;;; משמע משמע משמע משמע  לא לא לא לא  שמפירושו שמפירושו שמפירושו שמפירושו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

.טובטובטובטוב")")")")

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט האדם:דף מעשי על עדות בענין נוספת דרשה מביאה האזינו הברייתא בשירת

ד)נאמר לב ìåò(דברים ïéàå äðeîà ìà' כנגד הברייתא ומבארת הּוא'. ויׁשר צּדיק ¥¡¨§¥¨¤ְִַָָ

שנקרא מה אלו, תארים נאמרו äðeîà'מה ìà' היא הבריאה שהנהגת משום הוא ¥¡¨
ìBòìש  íéòLøä ïî ïéòøôpL íLk,ïéNBòL äl÷ äøéáò ìò eléôà ,àaä í §¥¤¦§¨¦¦¨§¨¦¨¨©¨£¦©£¥¨©¨¤¦

äfä íìBòa íé÷écvä ïî ïéòøôð Ckאף,ïéNBòL äl÷ äøéáò ìò ניכרת ובזה ¨¦§¨¦¦©©¦¦¨¨©¤©£¥¨©¨¤¦
שנאמר ומה בשוה. כולם להעניש הבורא של ìåò'נאמנותו ïéàå',הוא השכר כנגד §¥¨¤

÷älש  äåöî ìò eléôà ,àaä íìBòì íé÷écvì øëN ïéîlLnL íLk§¥¤§©§¦¨¨©©¦¦¨¨©¨£¦©¦§¨©¨
äl÷ äåöî ìò eléôà äfä íìBòa íéòLøì øëN ïéîlLî Ck ,ïéNBòL¤¦¨§©§¦¨¨¨§¨¦¨¨©¤£¦©¦§¨©¨

ïéNBòL.וצדק באמת לכולם משלם אלא זכויותיו, לרשע לשלם שלא בדין עוול ואין ¤¦
הפסוק  בסיום שנאמר àeä',וזהו øLéå ÷écö' לפרוע הצדיקים על הדין את שמצדיק ©¦§¨¨

הטובים. מעשיו כל על לרשע שמשלם וישר עוונותיהם, úòLa)חכמים,(eøîàמהם ¨§¦§©
,åéðôì [ïéèøôð] (ïéøèôð) åéNòî ìk ,BîìBò úéáì íãà ìL Búøéèt§¦¨¤¨¨§¥¨¨©£¨¦§¨¦§¨¨
(ïéä) øîBà àeäå ,éðBìt íBéa éðBìt íB÷îa úéNò Cëå Ck Bì íéøîBàå§§¦¨§¨¨¦¨§¨§¦§§¦§¥

øîàpL ,íúBçå ,íBúç Bì íéøîBàå ,[ïä](ז לז íBzçé'.(איוב íãà ìk ãéa' ¥§§¦£§¥¤¤¡©§©¨¨¨©§
L àlà ,ãBò àìåהוא הדין גזר עליו נגזר øîBàåכאשר ïécä úà åéìò ÷écön §Ÿ¤¨¤©§¦¨¨¤©¦§¥

íäì,מעלה של דין לבית -øîàpL äî íéi÷ì .éðezðc äôé(ו נא 'ïòîì(תהלים ¨¤¨¤©§¦§©¥©¤¤¡©§©©
,'Eøáãa ÷cöz.'ה דברי את בדינו מצדיק שהאדם והיינו ¦§©§¨§¤

הגמרא: àá÷eòמספרת øîì òìwéàהקרוי dépéîמקום eòa ,÷æðéâ שאלוהו - ©§¨¦§©§¦§©¨¦¥
האם המקום, ìבני ïépòúîBà úBòL שì ïépòúî ïéàúBòL לקבלת תוקף ואין ¦§©¦§¨¥¦§©¦§¨

ו  זו. déãéaתענית äåä àì,שאלוהו נוספת שאלה להשיבם. תשובה בידו היתה לא – Ÿ£¨¦§¥
ïép÷ð÷חרס íéøëðשל ìL'יינם 'סתם מדין האסור יינם, בהם לו:)ששמרו האם (ע"ז , ©§©¦¤¨§¦

האסור,ïéøeñàהם היין טעם את פולט שהכלי משום ïéøzeîש Bàלשימוש £¦¨¦
זה ואף déãéaבשימוש. äåä àì,שאלוהו עוד להשיבם. בגדים änaמה באילו - Ÿ£¨¦§¥©¤

íéàelnä éîé úòáL ìk äLî LnéM מצאנו לא שהרי וחנוכתו, המשכן בהקמת ¦¥Ÿ¤¨¦§©§¥©¦¦
יוצא  היה עמם הרגילים, בבגדיו עובד שהיה מסתבר ולא משה, לגבי כהונה בגדי במקרא

זו לשאלה ואף déãéaלשוק. äåä àì.להשיבם מה Ÿ£¨¦§¥
àLøãî éa ìéàLå ìæà.המדרש בבית אלו שאלות שלש ושאל עוקבא מר הלך – ¨©§¨¦¥¦§¨¨

ì ïépòúî àúëìä ,déì eøîàïéìltúîe ,úBòLבהàúëìäå .úéðòz úlôz ¨§¥¦§§¨¦§©¦§¨§¦§©§¦§¦©©£¦§¦§§¨
ìL ïép÷ð÷Lãç øNò íéðL øçàì ,íéøëð ריקים שפג ïéøzeîשהיו לישראל, ©§©¦¤¨§¦§©©§¥¨¨Ÿ¤¨¦

השאלה ועל בהם. שנבלע האיסור éîéטעם úòáL ìk äLî LnéM äna©¤¦¥Ÿ¤¨¦§©§¥
,íéàelnäששימש ïáìהשיבוהו ÷eìça.כך לשם במיוחד העשוי פשתן, áøשל ©¦¦§¨¨¨©

éðúî àðäkשימש שמשה והוסיף למד –àøîéà Bì ïéàL ïáì ÷eìça.שפה - ©£¨©§¥§¨¨¨¤¥¦§¨
יחשדוהו  שלא כדי ותפרים, כפלים ללא אחת בד מחתיכת עשוי היה הבגד כל כלומר,

שנאמר מה לקיים הקדש, מעות ולקח הוציא כפלים באותם כב)שמא לב (במדבר

חשד. מכל להתרחק אדם שעל ּומּיׂשראל', מה' נקּיים ְְְִִִִִִֵֵֶָ'והייתם

i"yx

÷æðéâì òì÷éà àá÷åò øîÐ
did `l `aiwr 'x eli`c .opiqxb
oeylac ,cere .iira jpd el wtzqn
dyrn :dia irzyn ded `ziixa
.`xnba `le ,'ek `aiwr iaxa

ñøç ìù íéð÷ð÷oda oiqipkny Ð
meiwl oii.oda ynzydl xeq` Ð

äùî ùîéù äîáoxd`a eli`c Ð
zeny) aizkc ,dpedk icba aizk
didy dryay ,"mzyalde" (hk
icba yeal did oxd` ,caer dyn
zxifb dync dceare .dpedk
`l dpedk icbae ,`ed aezkd
xyk xacd oi` `nzqne .ea epivn
,leg ly eicbaa caer didy

.weyl oda `veiyíéðù øçàì
ùãç øùò,jqp oii mrh jled Ð

jez la` .min iexir `la mixzene
ycg xyr mipyiexir jixv Ð

.zrl zrn mini dylyïáì ÷åìçá
.jk myl ieyr ,ozyt ly Ðáø

éðúî àðäë.`pyil i`d ik Ð
àøîéà åá ïéàù ïáì ÷åìçáÐ

(gk my) `xni` opinbxzn dty
lk cg` hegn did aegz ,xnelk
izay eply micbak `le .welgd
sebd cbaa oiwaecn micid
`ny edecygi `ly ick ,dxitza
,ycewd zern `ived dty dze`a
(al xacna) xn`py meyn

."l`xyine 'dn miiwp mziide"àä
àìù àåäå úåòùì ïéðòúî úøîàã

íåéä åúåà ìë íåìë íòèÐ
lk`y dprzna exn` `l ,xnelk
zeprzdl ligzdy oebk meia ea

lk` jk xg`e meid ivg crÐ
mcew lk` m`e .iepir df oi`c

zevgepi`c ,melk jka oi` Ð
zeprzdl eilr lawc i` :jixte .lenz`n eilr elaiw `ly it lr s` ,meid lk milydyk `l` ,melk ly ziprz

meid lk dprzn xcde ,mei ivg crziprz zltz elit`e ,`ed xenb ziprzc `hiyte ,`ed `ziilrn `ziprz i`d Ð
oiprzn dkld i`dc ,xaq dywn i`de .xenb ziprz edfc ,ikda dkld inewe`l jixhvi` `le .eilr lltzn inp

zerylmeid ivg cr zeprzdl lekic ,ernynk Ð.dia `pixw dprzn Ð



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc oixcdpq(oey`x meil)

,'eåçzLéå íéøN eî÷å eàøé íéëìî'iFB arznl ytp dfal' oeyle §¨¦¦§¨¨¨¦§¦§©£¦§Ÿ¤¤¦§¨¥
xen`k ,el`bi ok mb mciay zexiara miareznde miiefady epiid

,'EegYWie mixU Enwe E`xi mikln' weqtd jynda,xnelk §¨¦¦§¨¨¨¦§¦§©£
.l`xyi iptl eegzyie enewi mixyde miklndy

øîàð øák àìäå ,øæòéìà éaø Bì øîà(` c dinxi)ìàøNé áeLz íà' ¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©¦¨¦§¨¥
,'áeLz éìà 'ä íeàðeaeyi ,daeyza l`xyi eaeyi m` ,xnelk §¥©¨

eyriy ici lr wx el`biy gkene ,oey`xd mceake mzlecbl
.daeyz

øîàð øák àìäå ,òLBäé éaø Bì øîàl`ipcl dlbzdy xg`l ¨©©¦§ª©©£Ÿ§¨¤¡©
,l`xyil dlecb dxv zr didz dle`bd iptly d`eapaai l`ipc)

(fÎdztUl dPd cg` micnr mixg` mipW dPde l`Ipc ip` izi`xe'§¨¦¦£¦¨¦¥§¦¥§©¦£¥¦Ÿ§¦¤¨¥¨¦§©
zty lr micnerdn cg`Î] xn`Ie ,x`id ztUl dPd cg`e x`id©§Ÿ§¤¨¥¨¦§©©§Ÿ©Ÿ¤
uw izn cr x`id ininl lrOn xW` miCAd WEal Wi`l [xe`id¨¦§©©¦£¤¦©©§¥¥©§Ÿ©¨©¥

,zF`lRdøBàéä éîéîì ìònî øLà íécaä Leáì Léàä úà òîLàå ©§¨¨¤§©¤¨¦§©©¦£¤¦©©§¥¥©§
íéãòBî ãòBîì ék íìBòä éça òáMiå íéîMä ìà BìàîNe Bðéîé íøiå©¨¤§¦§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©§¥¨¨¦§¥£¦

,'älà ìë äðéìëz Lã÷ íò ãé õtð úBlëëe éöçåcrenl' oeyle ¨¥¦§©©¥©©Ÿ¤¦§¤¨¨¥¤
`eaie zexvd lk elki eay mieqn uw yiy zcnln 'micren
mci wfeg dlkiyk ,'Wcw mr ci uRp zFNkk' `ed df onfe ,giynd§©©¥©©Ÿ¤
elit` epiide ,mzxeab ze`xdl mewn lkl uetp didy ,l`xyi ly
'd mya j`lnd xaca rayp ixdy ,daeyz l`xyi eyri `l m`

.df onf lrøæòéìà éaø ÷úLåiax ixac z` laiwe ,ef di`x rnyyk §¨©©¦¡¦¤¤
.ryedi

:dle`bd uw lr ztqep `xnin d`ian `xnbdïéà ,àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¥
äìeâî õ÷ Eìxzei xexae ielb -äfî,oldl weqta xen`døîàpL §¥§¤¦¤¤¤¡©

(g el l`wfgi)énòì eàNz íëéøôe eðzz íëtðò ìàøNé éøä ízàå'§©¤¨¥¦§¨¥©§§¤¦¥¤§§¤¦§§©¦
'Bâå ìàøNéz` l`xyi ux` ozzy drya ,xnelk ,'`Fal Eaxw iM ¦§¨¥§¦¥§¨

epiide ,`eal miaexw l`xyiy oniq df ixd dti oira dizexit
.giynd `eaiy
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רלד
oifge` mipya cenr gv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïáú åá ìëåà éãî ñåñ ïéàùmiqea` odn oiyere rwxwl ueg zepex`d oi`iveny
:bebne beb znglna.'åëå ì÷ã ìë ïéàùlaa lr `al icne qxt oicizr xnelk

i"`l mi`a myne mdiqeqe miiqxt zeliig laa ux` lk d`lnzpe dcklle
:dze` mickeleíéùãç 'è ìàøùé ìò úåëìî èåùôúù ãòíðúé ïëì øîàðù

.äãìé äãìåé úò ãò ìàøùéì'h epiid
ocirk oexqnzi oka opinbxznck miycg
drxe cnre (d dkin) aizke clinl `zclic
opinbxzne lcbi dzr ik eayie 'ebe 'd fera

:oedzeelb ipian oeaizie.ìàøùé éðá ìòepiid
:ea mixfetn l`xyiy mlerd lk.éúéégiyn

:diping` `le.äéøîçã àúéôåëã àìåèá
ip` jka elit` xnelk exeng ly irxd lva

:ep`x`y calae dvex.àúéôåëenk irx
'c) `xza `aaa `pcxi xkqe 'ztek `nx

:(:br.àîòè éàî:diping` `l xn`åìáç
.çéùî ìù`"l `id i`n ira onwle elxeb

lign einia eidiy milage micgt elag
:miebd.ñð íäì úåùòìlr rexfa zelrl

:qxt ikln ly mgxk.äéðù äàéááinia
oyiwdcn ryedi inia dpey`x d`iak `xfr

:aezkd.àîòè éàîux`a d`a dxv efi`
:diping` `l xne` dz`y einia.øèðñ

rceiy `ziipfegn xa (.gq sc) a"aa yxtn
ipelt ly o`k cr odileabe zecyd ixvin
cg`l zeaxl eciae ipelt ly jli`e o`kn
dvex xhpq eze` erbetyke xg`l hrnle
dnece zecyd ixvin xvwl eizecy cecnl

:ix` ea rbty ink.éàáâ:jlnd qn daebéî
.åìù äøåáâä ìëùenvra xrhvn d"awd

iptn miebd xiarny drya xne`e dcleik
:el` iptn el` cia`` j`id l`xyiàéìîô

äèî ìùå äìòî ìù.:l`xyie mik`ln
:opiqxb `l mixbd elit`àøåú ìéôðå èéäø

.äééøåàá àéñåñ éãùå ìéæàåxeyd uxyk
`ly dn eqea`a enewna qeq oicinrn ltpe
xey ly ezltn mcew zeyrl dvex did
`txznyke xzeia exey eilr aiag didy
el dyw ezltnn xgnl e` meid xeyd
ecinrdy xg`l xeyd iptn eqeq `ivedl
ly ozltn d`xy oeik d"awd jk my
mixfegyke miebl ezlecb ozep l`xyi
mieb ca`l el dyw oil`bpe daeyza l`xyi

:l`xyi iptn.äééøåà:miqeq zeex` (d ` mikln) enk.çéùî éðù éìëàãraey
:didi l`xyil minid oze`a didiy.åäì éìëà ÷ìéáå ÷ìéç àìàoilibx eid jk

wlig `l (.hi sc) oileg zkqnae edelk`i zezcye micy ike xne`y mc`k xnel
enk daxeg oeyl wliae wlig oeyl zernync d`xp ile `prci wlia `le `prci
opixn`e (a megp) dwleane dweane dwea
oikixvnc opaxc wlig `l (my) oilega
zrahd lk wlgl oikixvny oniqd wlgl
iqei iaxl wlia `le elek ipt lr xiiyle
zrahd jeza zvw jzegy oniqd aixgny
el oi`c ixenl d`xpe zrahl ueg x`yde
wlig `"l mzd `le `kd `l zernyn

:jk odizeny eidy mecq ipiic 'a wliaeïéà
.ìàøùéì çéùîeilre giyn did diwfgy

zial oxw ginv` ze`eapd lk exn`p
:'d fera drxe cnre l`xyi.ãåãì àìà

zexiy dnk xnel cizr didy cec zekfa
:zegayeze.äùîìcizr didy dyn liaya

:dxezd z` lawl.åîù äî:giyn lyïåðé
.åîù:eny xg` yxec did cg` lk i`pi enk

.ùîù éðôìoepi eny did `xap `ly cr
daygna elry mixac 'fn cg` epiide

:ze`xail.äðéðç íäì ïúà àìå`l oiicr
:giyn `ai.íçðî:diwfg oaéáã àøååéç

.éáø:iax zia ly rxevnàåä àééç ïî éà
.ùåã÷ä åðéáø ïåâëmiigy oze`n giyn m`

laeqc yecwd epiax epiid i`ce eiykr
`aaa opixn`ck ded xenb ciqge mi`elgz
xak ezny oze`n did m`e (.dt sc) `rivn
aeba oixeqia oecpy zeceng yi` l`ipc did
e`l oebk i`de did xenb ciqge zeix`
yi m` xnelk yecwd epiax oebk `"l `weec
m`e yecwd epiax epiid miiga eznbec
yi` l`ipc oebk epiid miznl `ed `nbec

:zeceng.øçà ãåã:mdilr jelnl cizry
.íé÷à:miw` `l` xn`p `l miwdïåâë

.øñé÷ éâìôå øñé÷cec ok el ipye jln
miw` xy` mkln cece aizkck jln ycgd
`le mdl `iyp aizkck el ipy jlnd cece

:jln aezk.óìèòoi`e f"rla u"ixey `alw
:mipir dl.àåä éìù äøåàùmipir il yiy

oitvn l`xyi jk da zipdp iz`vnpe ze`xl
miebd la` xe` mdl didi 'd meiy dle`bl
`le jyg mdl `ed ixd eze` miewn dnl
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íéiñøt ìL ñeñ ïéàL ìááaL ì÷ãå ì÷c ìk ïéàL¤¥¨¤¤¨¤¤¤§¨¤¤¥¤©§¦¦
ìàøNé õøàaL ïBøàå ïBøà ìk Eì ïéàå ,Ba øL÷ð¦§©§¥§¨¨§¨¤§¤¤¦§¨¥

éà ,áø øîà .ïáz Ba ìëBà éãî ñeñ ïéàLãåc ïa ï ¤¥¨¦¥¤¤¨©©¥¤¨¦
äòLz ìàøNé ìò äòLøä úeëìî èLtúzL ãò àä©¤¦§©¥©§¨§¨¨©¦§¨¥¦§¨
,'äãìé äãìBé úò ãò íðzé ïëì' øîàpL ,íéLãç¢¨¦¤¤¡©¨¥¦§¥©¥¥¨¨¨¨
,éúéé ,àìeò øîà .'ìàøNé éða ìò ïeáeLé åéçà øúéå'§¤¤¤¨§©§¥¦§¨¥¨©¨¥¥
.déðéîçéà àìå ,éúéé ,[äaø] øîà ïëå .déðéîçéà àìå§Ÿ¤§¦¥§¥¨©©¨¥¥§Ÿ¤§¦¥
àúéôekc àìeèa áéúéàc ékæàå ,éúéé ,øîà óñBé áø©¥¨©¥¥§¤§¥§¥¥§¨§¥¨
àîéìéà ,àîòè éàî ,[äaøì] ééaà déì øîà .déøîçc©£¨¥¨©¥©©¥§©¨©©£¨¦¥¨
úà åéãéîìz eìàL ,àéðúäå ,çéLî ìL Bìáç íeMî¦¤§¤¨¦©§¨©§¨¨£©§¦¨¤
,çéLî ìL Bìáçî ìöpéå íãà äNòé äî ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨©©£¤¨¨§¦¨¥¥¤§¤¨¦©
àäå äøBz àä ,øîe .íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷Bñòé©£©¨¦§¦£¨¦©¨¨§¨
,àèçä íBøâé ànL ,[déì] øîà .íéãñç úeìéîb§¦£¨¦¨©¥¤¨¦§©¥§
áéúk ,éîø éãéà øa á÷òé éaøc ,éãéà øa á÷òé éaøãk¦§©¦©£Ÿ©¦¦§©¦©£Ÿ©¦¦¨¥§¦

ézøîLe Cnò éëðà äpä'áéúëe ,'Cìz øLà ìëa E ¦¥¨Ÿ¦¦¨§©§¦§Ÿ£¤¥¥§¦
ànL àøééúî äéäL ,'Bì øöéiå ãàî á÷òé àøéiå'©¦¨©£Ÿ§Ÿ©¥¤¤¨¨¦§¨¥¤¨
äàéa Bæ ,'ä Enò øBáòé ãò' ,àéðúãk .àèçä íBøâé¦§©¥§¦§©§¨©©£©§¦¨
.äiðL äàéa Bæ ,'úéð÷ eæ íò øBáòé ãò' .äðBLàø¦¨©©£©¨¦¨¦¨§¦¨
ñð íäì úBNòì ìàøNé eéä íééeàø ,äzòî øBîà¡¥©¨§¦¨¦§¨¥©£¨¤¥
.àèçä íøbL àlà ,äðBLàø äàéák äiðL äàéáa§¦¨§¦¨§¦¨¦¨¤¨¤¨©©¥§
déì øîà .déðéîçéà àìå ,éúéé ,ïðçBé éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¨¨¥¥§¨¤§¦¥¨©¥
øLàk' áéúëã íeLî àîéìéà ,àîòè éàî ,Lé÷ì Léø¥¨¦©©£¨¦¥¨¦¦§¦©£¤
êîñå [úéaä àáe] áBcä Bòâôe éøàä éðtî ùéà ñeðé̈¦¦§¥¨£¦§¨©¨©©¦§¨©
íìBòa Búîâec Eàøàå àa ,'Lçð BëLðe øéwä ìà Bãé̈¤©¦§¨¨¨Ÿ§©§¤§¨¨¨
äîBc ,øèðñ Ba òâôe ,äãOì àöBé íãàL ïîæa .äfä©¤¦§©¤¨¨¥©¨¤¨©©§¨¤
äîBc ,éàab Ba òât ,øéòì ñðëð .éøà Ba òâtL éîk§¦¤¨©£¦¦§©¨¦¨©©©¤
åéúBðáe åéða àöîe Búéáì ñðëð .áBc BòâtL éîk§¦¤§¨¦§©§¥¨¨¨¨§¨
íeMî ,àlà .Lçð BëLpL éîk äîBc ,áòøa ïéìèeî¨¦¨¨¨¤§¦¤§¨¨¨¤¨¦
ìë éúéàø òecî øëæ ãìé íà eàøe àð eìàL' áéúëc¦§¦©£¨§¦Ÿ¥¨¨©©¨¦¦¨
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc oixcdpq(oey`x meil)

oeikLbebne beb znglnaìL ñeñ ïéàL ìááaL ì÷ãå ì÷c ìk ïéà ¤¥¨¤¤¨¤¤¤§¨¤¤¥¤
,Ba øL÷ð íéiñøt,laa z` yeakl icne qxt micizr ,xnelk ©§¦¦¦§©

qxt elri jk xg`e ,mdiqeqe miiqxta d`ln laa ux` didze
,l`xyi ux` lr icneïBøàå ïBøà ìk Eì ïéàåzexaw lyõøàaL §¥§¨¨§¨¤§¤¤

,ïáz Ba ìëBà éãî ñeñ ïéàL ìàøNézepex`d z` e`iveiy xnelk ¦§¨¥¤¥¨¦¥¤¤
epex` z` ewinriy ywia okle ,mdiqeql qea` mdn zeyrl
beb zngln onfa ede`ivei `ly ick ,l`xyi ux`ay rwxwa

.bebne
:dle`bd uw oipra zetqep zexninãò àa ãåc ïa ïéà ,áø øîà̈©©¥¤¨¦¨©

ìò äòLøä úeëìî èLtúzLmrøîàpL ,íéLãç äòLz ìàøNé ¤¦§©¥©§¨§¨¨©¦§¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
(a d dkin)'äãìé äãìBé úò ãò íðzé ïëì'l`xyi z` ozi 'd ,xnelk ¨¥¦§¥©¥¥¨¨¨¨

dryz epiide ,'dcli dclFi zr cr' `edy onf xeriy miiebd cia©¥¥¨¨¨¨
`ed weqtd meiqe ,xeaird onf mdy miycgìò ïeáeLé åéçà øúéå'§¤¤¤¨§©

,'ìàøNé éðalka ,mlerd lk lr hytzz dryxd zeklny epiide §¥¦§¨¥
ixdy ,dle`bd mcew rx`i df xace ,ea miievn l`xyiy mewn

xn`p `ad weqta(b d my)eidl` 'd mW oF`bA 'd frA drxe cnre'§¨©§¨¨§Ÿ¦§¥¡Ÿ¨
xn`p df weqt ly mebxzae ,'ux` iqt` cr lCbi dYr iM EaWie§¨¨¦©¨¦§©©©§¥¨¤

.mdizeielb oian eaeyie xnelk ,'oedzeelb ipian oeaizie'
éúéé ,àìeò øîà,giynd `eai -déðéîçéà àìå`ly oevx idie - ¨©¨¥¥§Ÿ¤§¦¥

.einia did` `ly xnelk ,ep`x`àìå ,éúéé ,[äaø] øîà ïëå§¥¨©©¨¥¥§Ÿ
.déðéîçéàla`éúéé ,øîà óñBé áø,giynd `eai -áéúéàc ékæàå ¤§¦¥©¥¨©¥¥§¤§¥§¥¥

déøîçc àúéôekc àìeèaillb lva wx zayl dkf` m` elit`e - §¨§¥¨©£¨¥
.ep`x`y calae ,dvxzn ip` dfa s` ,giynd ly exeng

:giynd z`iaa ze`xl evx `l daxe `ler recn zxxan `xnbd
àîòè éàî ,[äaøì] (àáøì) ééaà déì øîàjpi`y mrhd dn - ¨©¥©©¥§©¨©©£¨

,giynd onfa zeidl dvexçéLî ìL Bìáç íeMî àîéìéàm` - ¦¥¨¦¤§¤¨¦©
,giynd z`ia zra eidiy mirxd mipnfd meynàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

ìL Bìáçî ìöpéå íãà äNòé äî ,øæòìà éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¤§¨¨©©£¤¨¨§¦¨¥¥¤§¤
,çéLî,mdl xn`e,íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷Bñòéejl oi` ok m` ¨¦©©£©¨¦§¦£¨¦

ixdy ,ez`ian yeyglíéãñç úeìéîb àäå äøBz àä ,øîyi ixd - ©¨¨§¨§¦£¨¦
.micqg zelinb mbe dxez mb ea[déì] øîàyyeg ip` ,daxànL ¨©¥¤¨

àèçä íBøâé.ypr`e ,onf eze`a izeiekf il ecnri `le ¦§©¥§
edfy ,eyyg z` dax x`iaekezyxcéãéà øa á÷òé éaøãoipra ¦§©¦©£Ÿ©¦¦

,xg`éîø éãéà øa á÷òé éaøc,miweqt ipy oia dxizq dywd - §©¦©£Ÿ©¦¦¨¥
áéúkz` lhpy xg`l ,eig` eiyrn gxayk epia` awri iabl §¦

'd el xn`y ,epia` wgvin zekxad(eh gk ziy`xa)Cnò éëðà äpä'¦¥¨Ÿ¦¦¨
ézøîLeáéúëe ,'Cìz øLà ìëa E(g al my)øöéiå ãàî á÷òé àøéiå' §©§¦§Ÿ£¤¥¥§¦©¦¨©£Ÿ§Ÿ©¥¤

,'Bì,epxnyiy `ed jexa yecwd egihady oeik ,dyw dxe`kle
meyn ,`ed mrhd `l` ,`xiizd recníBøâé ànL àøééúî äéäL¤¨¨¦§¨¥¤¨¦§

,àèçäz`ia zra yprie `hgd mexbi `ny yyg dax s` okle ©¥§
.giynd

:dxifbd dzpzyd `hgd llba ok`y mewn `xnbd d`ian
,àéðúãkweqta xn`p(fh eh zeny)Ef mr xari cr 'd LOr xari cr' ¦§©§¨©©£Ÿ©§©©£Ÿ©

,oeyld ltk z` jk yexcl yie ,'zipw,''ä Enò øBáòé ãò'äàéa Bæ ¨¦¨©©£©§¦¨
äðBLàøonfa ,l`xyi ux`l l`xyi eqpkpy dpey`xd mrtd - ¦¨

,oep oa ryedi÷ eæ íò øBáòé ãò'äiðL äàéa Bæ ,'úéð`xfr onfa - ©©£©¨¦¨¦¨§¦¨
,laa zelb ixg` ,xteqdäzòî øBîàze`iad izy eknqpy jkn - ¡¥©¨

y cenll yi efl efäiðL äàéáa ñð íäì úBNòì ìàøNé eéä íééeàø§¦¨¦§¨¥©£¨¤¥§¦¨§¦¨
,äðBLàø äàéákekxhvi `le ,mnvr geka l`xyi ux`l elriy §¦¨¦¨

,qxt iklnn zeyx lawlàèçä íøbL àlàekxvede ,jkl ekf `le ¤¨¤¨©©¥§
.qxt jln yxek ly ezeyxl

:giynd z`ia onfa eidiy zexva oecl dkiynn `xnbdøîà ïëå§¥¨©
déðéîçéà àìå éúéé ,ïðçBé éaø,xnelk ,ep`x` `le giynd `eai - ©¦¨¨¥¥§¨¤§¦¥

.inia `eai `lyàîòè éàî ,Lé÷ì Léø déì øîàzeidl dvex jpi` ¨©¥¥¨¦©©£¨
,giynd z`ia onfaáéúëã íeLî àîéìéàmitvnd miyp`d iabl ¦¥¨¦¦§¦

eypri `l` ,llk mdl daeh dpi` ez`iay onfa ,giynd z`ial
`le KWg `Ed 'd mFi mkl dG dOl 'd mFi z` miE`zOd iFd' ,ea©¦§©¦¤¨¨¤¨¤Ÿ¤§Ÿ

,xF`Bãé êîñå [úéaä àáe] áBcä Bòâôe éøàä éðtî ùéà ñeðé øLàk©£¤¨¦¦§¥¨£¦§¨©¨©©¦§¨©¨
,Lçð BëLðe øéwä ìà'Fl Dbp `le lt`e xF` `le 'd mFi KWg `ld ¤©¦§¨¨¨£ŸŸ¤§Ÿ§¨¥§ŸŸ©

(kÎgi d qenr)ja erbti `ny yyeg dz` df weqta xen`d zngne ,
,ok m` ,onfd eze`a eidiy zexvdäfä íìBòa Búîâec Eàøàå àaŸ§©§¤§¨¨¨©¤

,dfd onfa -äãOì àöBé íãàL ïîæa,elyøèðñ Ba òâôemc` - ¦§©¤¨¨¥©¨¤¨©©§¨
eciae ,miyp`d ly zecyd zeleab zricie zcicn lr dpennd

df ixd ,xg`l dtiqedle cg`d ly edcy z` xvwläîBceipira ¤
,éøà Ba òâtL éîk.eizecy z` xvwl dvexyBa òât ,øéòì ñðëð §¦¤¨©£¦¦§©¨¦¨©

éàab,jlnd xear qknd z` daebd,áBc BòâtL éîk äîBcdvexy ©©¤§¦¤§¨
.qknd xear oenn epnn lehilåéúBðáe åéða àöîe Búéáì ñðëð¦§©§¥¨¨¨¨§¨

,Lçð BëLpL éîk äîBc ,áòøa ïéìèeîyyeg dz` recn ok m`e ¨¦¨¨¨¤§¦¤§¨¨¨
.giynd z`ia onfn xzei

:`xnbd zx`anáéúëc íeMî àlàgiynd z`ia onf lr(e l dinxi) ¤¨¦¦§¦
øëæ ãìé íà eàøe àð eìàL',[zcll mixkfd jxc ikeÎ]éúéàø òecî ©£¨§¦Ÿ¥¨¨©©¨¦¦

åéölç ìò åéãé øáb ìë[eipzenÎ],'ïB÷øéì íéðt ìë eëôäðå äãìBik ¨¤¤¨¨©©¨¨©¥¨§¤¤§¨¨¦§¥¨
éàîxn`p in lr -,áø øîà ,÷çöé øa àáø øîà ,'øáâ ìë éúéàø' ©¨¦¦¨¤¤¨©¨¨©¦§¨¨©©

BlL äøeáâ ìkL éî,ely dxeabd lky ,`ed jexa yecwd - ¦¤¨§¨¤
.giynd z`ia onfa dcleik xrhvn `ed lekiakeìë eëôäðå' éàîe©§¤¤§¨

éì íéðt,ïðçBé éaø øîà ,'ïB÷ømb epiid 'mipt lk'äìòî ìL àéìît ¨¦§¥¨¨©©¦¨¨¨©§¨¤©§¨
mik`lnd -åmbähî ìL àéìîô,l`xyi -øîàL äòLaLBãwä §¨©§¨¤©¨§¨¨¤¨©©¨

éãé äNòî eìläå ,éãé äNòî eìlä ,àeä Ceøambe miiebd mb - ¨©¨©£¥¨©§©¨©£¥¨©
,ici iyrn md l`xyielà éðtî elà ãaàà Càéäiptn miiebd z` - ¥¨£©¥¥¦§¥¥

cr ,l`xyie mik`lnd exrhviy xn`p dry dze` lre ,l`xyi
zeidl opgei iax dvx `l okle ,xrv aexn oewxil mdipt ektdiy

.giynd z`ia onfa
:df xacl lyn `xnbd d`ianéLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨©§§¨§¥¦§¥

,xnel mc` ipa milibxy dn edfàøBz ìôðe èéäøxeyd uxyk - ¨¦§©¨
,dcya yexgl leki epi`e ,ltpedééøeàa àéñeñ déì éãLå ìéæàå- §¨¦§¨¥¥§¨§§¥

jk xg` mewn lkn ,ezeexe`a qeqd z` cinrde eilra jlde
ick enewnn qeqd z` wlql milral dyw ,xeyd `ixanyk
qeqd z` cinrdl dvx `l dligzay s` ,xeyd z` xifgdl
ecxiy xg` ,o`k jke .xzei eilr aiag did xeydy iptn ,deexe`a
'd ipira dyw ,mlerd zene`l dlecbd dpzipe ozlecbn l`xyi

.l`xyi xear mlerd zene` z` ca`le xefgl
çéLî éðL éìëàc ìàøNé ïéãéúò ,áø øîà ,ìãéb áø øîàeze` - ¨©©¦§¨©©£¦¦¦§¨¥§¨§¦§¥¨¦©

:`xnbd ddnz .l`xyil didi ,giynd zenia didiy rtye raey
àèéLt ,óñBé áø øîà,l`xyil didi raey eze`yìéëà ïàî àlàå ¨©©¥§¦¨§¤¨©¨¦

eäì,raey eze`n dpdi in ike -eäì éìëà ÷léáe ÷léç`ny - §¦¥¦¥¨§¦§
.epnn epdi zecye micy

ok xn` lcib ax :`xnbd zvxzné÷etàì`ivedl -îezhiyéaøã §©¥¦§©¦
øîàc ,ìléä,llid iaxçéLî ïéà`eal cizr,ìàøNéìitløákL ¦¥§¨©¥¨¦©§¦§¨¥¤§¨

,äi÷æç éîéa eäeìëàlr exn`py ze`eapd lke ,giyn did `edy £¨¦¥¦§¦¨
onfa eniiwzd xak giynd jln onfa eidiy zinybd zeaehd

.jlnd ediwfg
:giynd oiprl zekiiyd zetqep zexnin d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

àîìò éøaà àìmlerd `xap `l -ãåãì àlàdidy cec zekfa - Ÿ¦¨¥¨§¨¤¨§¨¦
.'dl zegayze zexiy xnel cizräLîì ,øîà ìàeîLezekfa - §¥¨©§Ÿ¤

.dxezd z` lawl cizr didy ,epiax dynçéLnì ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©¨¦©
.dxizi ezlecby -

iynd ly eny dn zxxan `xnbd:`xnbd zxxan .gBîL äîly ©§
.giyndéøîà àìéL éaø éáceid `liy iax ly eyxcn zia ipa - §¥©¦¦¨¨§¥

y mixne`,BîL 'äìéL',weqtdn ok eyxce ,max ly eny oirk ¦Ÿ§
øîàpLgiynd jln iabl(i hn ziy`xa)dcEdin haW xEqi `l' ¤¤¡©Ÿ¨¥¤¦¨

eilbx oiAn wwgnEäìéL àáé ék ãò.'miOr zdTi Fleéàpé éaø éác §Ÿ¥¦¥©§¨©¦¨Ÿ¦Ÿ§¦§©©¦§¥©¦©©
,BîL 'ïBpé' ,éøîà,max ly eny oirkøîàpL(fi ar mildz)BîL éäé' ¨§¥¦§¤¤¡©§¦§

,'BîL ïBpé ùîL éðôì íìBòìz`ixa iptl epiid 'yny iptl'e §¨¦§¥¤¤¦§
migqta x`eanke ,miiw eny did f` xaky ,mlerd(.cp)ly enyy

.mlerd `xapy mcew e`xapy mixac drayn cg` `ed giynéáã§¥
øîà äðéðç éaøøîàpL ,BîL 'äðéðç' ,l`xyil dinxi z`eapadinxi) ©¦£¦¨¨©£¦¨§¤¤¡©

(bi fh'äðéðç íëì ïzà àì øLà'.giynd `ai `l oiicry -Léå £¤Ÿ¤¥¨¤£¦¨§¥
øîàpL ,BîL 'äi÷æç ïa íçðî' ,íéøîBà(fh ` dki`)épnî ÷çø ék' §¦§©¥¤¦§¦¨§¤¤¡©¦¨©¦¤¦
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המשך בעמוד עח



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc oixcdpq(ipy meil)

eäáà éaøì àðéî àeää déì øîàc eðééäåeze` oirk `id ef dyxce - §©§§¨©¥©¦¨§©¦£¨
,eda` iax z` cg` ieb l`yy ,dyrnçéLî éúà éúîéàizn - ¥¨©¨¥¨¦©

.giynd `eaidéì øîà,eda` iaxeäðäì àëBLç eäì éôç éëì ¨©¥§¦¨¥§£¨§©§
éLðéà.miiebd z` xnelk ,miyp` mze` z` jyegd dqkiyk - ¦§¥

déì øîà,oin eze`éì úèééì à÷ èìéî,ize` llwn dz` ike - ¨©¥¥¨¨¨§©¦
.jyega iexy did`yáéúk àø÷ ,déì øîàweqta aezk jk - ¨©¥§¨§¦

(a q diryi)'ä çøæé êéìòå íéneàì ìôøòå õøà äqëé CLçä äpä ék'¦¦¥©Ÿ¤§©¤¤¤©£¨¤§¦§¨©¦¦§©
,'äàøé êéìò BãBáëegxfi ,miiebd z` dqki jyegdy onf eze`ay §¨©¦¥¨¤

.dle`bd `eaze ,'d ceak l`xyi lr
:giynd jln ly ezekln onf jyn z` zxxan `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦

çéLnä úBîé ,øîBà øæòéìàeidiøîàpL ,äðL íéòaøà(i dv mildz) ¡¦¤¤¥§©¨¦©©§¨¦¨¨¤¤¡©
èe÷à äðL íéòaøà'[gw`Î],'øBãajeln`e l`xyi z` gw` xnelk ©§¨¦¨¨¨§

,miznd ziigz didz el` mipy xg`le ,dpy mirax` mdilr
.dpikyd eifn epdie ,l`xyi lr 'd ceak d`xieäéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨

äðL íéòáL ,øîBà,giynd zeni eidiøîàpL(eh bk diryi)íBia äéäå' ¥¦§¦¨¨¤¤¡©§¨¨©
'ãçà êìî éîék äðL íéòáL øBö úçkLðå àeää,rnyn 'cg` jln'e ©§¦§©©¦§¦¨¨¦¥¤¤¤¨

e ,aeyge cgein jln,çéLî äæ øîBà éåä ,ãçeéî Cìî eäæéà¥¤¤¤§¨¡¥¥¤¨¦©
.dpy miray ezekln jynizyìL ,øîBà éaøúBøBc äLzeni eidi ©¦¥§Ÿ¨

,giyndøîàpLgiynd jlna wqerd xenfna(d ar mildz)Eeàøéé' ¤¤¡©¦¨
,'íéøBc øBc çøé éðôìå LîL íòmd 'mixec'e ,cg` xec epiid 'xec'e ¦¨¤§¦§¥¨¥©¦

.zexec dyly md cgie ,zexec ipy
ìàøNéì çéLî íäì ïéà ,øîBà ìléä éaøyecwd `l` ,`al cizrl ©¦¦¥¥¥¨¤¨¦©§¦§¨¥

ze`eap exn`py s`e ,mdilr jelnie ml`bi envra `ed jexa
itl ,di`x ef oi` ,giynd jln lr zeaxeäåìëà øákLepdpÎ] ¤§¨£¨

[epnnäi÷æç éîéalk exn`p eilre giynd did `edy ,jlnd ¦¥¦§¦¨
.elld ze`eapd

:llid iax ixac z` `xnbd dgecdéøî déì àøL ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨¥¨¥
`ed jexa yecwd el lgniìléä éaøì,el` mixac xn`y lr §©¦¦¥

l`xyi z` le`bl giynd jln `eal cizr i`ceae ,mipekp mpi`y
ixdy :eixac z` sqei ax giken .mdilr jelnleäåä úîéà äi÷æç¦§¦¨¥©£¨

,l`xyi lr jln izn -aonfäéøëæ eléàå ,ïBLàø úéadikxa oa ¦©¦¦§¦§©§¨
`iapdéaðúî à÷`apzn did -aonføîàå ,éðL úéaez`eapadixkf) ¨¦§©¥¦©¦¥¦§¨©

(h h÷écö Cì àáé Ckìî äpä íéìLeøé úa éòéøä ïBiö úa ãàî éìéb'¦¦§Ÿ©¦¨¦¦©§¨©¦¦¥©§¥¨Ÿ¨©¦
,'úBðBúà ïa øéò ìòå øBîç ìò áëBøå éðò àeä òLBðåjln `eaiy ixd §¨¨¦§¥©£§©©¦¤£

.mdilr jelnie l`xyi z` l`bie giynd
:giynd zeni eidi onf dnk oecl zxfeg `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaa,äðL íéòaøà çéLnä úBîé ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©¨¦©©§¨¦¨¨
weqtn z`f cnel `ed j` ,lirl `ziixaa enya `aedy enke

,xg`,àëä áéúkxacna l`xyi eidy onfd iabl(b g mixac)pòéå'E §¦¨¨©§©§
Eìéëàiå Eáéòøiå,'Liza` oErci `le Yrci `l xW` oOd z`áéúëe ©©§¦¤©©£¦§¤©¨£¤Ÿ¨©§¨§Ÿ¨§£Ÿ¤§¦

íúä(eh v mildz),dcizrd dle`bd iabl ,eðúépò úBîék eðçnN' ¨¨©§¥¦¦¦¨
'äòø eðéàø úBðLenk eidi giynd z`iaa dgnyd iniy xnelk , §¨¦¨¨

.dpy mirax` mde ,weqta mixkfend 'iepir'd ini
,øîBà àñBc éaøeidi giynd zeniàëä áéúk ,äðL úBàî òaøà ©¦¨¥©§©¥¨¨§¦¨¨

mixvn ceary iabl(bi eh ziy`xa)úBàî òaøà íúBà epòå íeãáòå'©£¨§¦¨©§©¥
íúä áéúëe ,'äðL(eh v mildz),'eðúépò úBîék eðçnN'yexcl yie ¨¨§¦¨¨©§¥¦¦¦¨

ze`n rax` didy ,mixvn cearyl dpeekdy 'iepir' oeyl z`
.dpy

äðL Lîçå íéOLå úBàî ùìL ,øîBà éaø,giynd zeni eidiïéðîk ©¦¥§Ÿ¥§¦¦§¨¥¨¨§¦§©
änçä úBîé,dngd zpy -øîàpL(c bq diryi)éaìa í÷ð íBé ék' §¨©¨¤¤¡©¦¨¨§¦¦

,'äàa éìeàb úðLe,milbxnd yper lr dler 'mwp mei' ,xnelk §©§©¨¨
ex`yi ux`d z` elbixy mei lk cbpky myiprdl 'd mda mwpy

xn`py ,xacna zg` dpy(cl ci xacna)E`UY dpXl mFi dpXl mFi'©¨¨©¨¨¦§
ile`b zpye' weqtd meiq xn`p oeayg eze` itle ,'mkizpFr z ¤̀£Ÿ¥¤
mdy ,mei lkl dpy ly oeayg itl 'dpy' didz dle`bdy ,'d`a

.dpy ynge miyy ze`n yly
:weqtd yexit z` zxxan `xnbdéaø øîà ,'éaìa í÷ð íBé' éàî©¨¨§¦¦¨©©¦

,ïðçBézene`a mewp`e dle`bd `eazy mei eze` ,'d xne` lekiak ¨¨
,mlerdéúélb éaììixde ita eizxn` `l j` ,iala eze` izayg - §¦¦¦¦¦

eli`k dféúélb àì ééøáàì`l lekiake ,yexita z`f izxn` `l - §¥¨©Ÿ¦¦¦
.z`f renyl mixai`d elki,éúélb éaìì ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¨©§¦¦¦¦¦

j`.éúélb àì úøMä éëàìîì§©§£¥©¨¥Ÿ¦¦¦
:giynd zeni md dnk oecl dkiynn `xnbdéðz[dpyÎ]éîéáà ¨¥£¦¦

ìàøNéì çéLnä úBîé ,eäáà éaøc déøaeidi,äðL íéôìà úòáL §¥§©¦£¨§©¨¦©§¦§¨¥¦§©£¨¦¨¨
øîàpL(d aq diryi)('ä) êéìò NéNé (ïë) älk ìò ïúç NBNîe' ¤¤¡©§¨¨©©¨¨¦¨©¦
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המשך בעמוד רל

oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxt`nw `aa
â"ä:'eke eda` iaxl `pin `edd dil xn`c epiid.øåãá èå÷àl`xyi gw`

dpy mirax` ly ohw xeca xeca hew` dpy mirax` dihwp enk mdilr jeln`e
execa eidi milecb oiepiyy giyn epiid `nzqne eiptly zexecn dpeyn `edy
did `adl s` rnyn hew` aizkcn la` xacn izn iab `din `xwc dihyte

:`apzn.ãçåéîb"d :aeyg'â øîåà éáø
.ùîù íò êåàøéé øîàðù úåøåãxnelk

iptl (ar mildz) ea azky giyn icda
gxi iptle l`xyi je`xii eny oepi yny
aizkck gxik lynpy cec zia zekln iptl
je`xii ok enk 'ebe mler oeki gxik (ht my)

:'b ixd 'a mixec cg` xec mixec xecïéà
.ìàøùéì çéùî íäìjelni d"awd `l`

:ecal ml`bie envra.äéøî äéì éøùlegni
:ok `l xy` mixac xn`y d"awd elåìàå

.éðù úéáá çéùî ìò àáðúî àäéî äéøëæ
'ebe jl `ai jkln dpd xyr ixza aizkc
`aipy odkd rciedi oa dixkf epiid e`le
didy dikxa oa dixkf `l` oey`x ziaa

:yeixc zeklnaïéðîë ä"ñù øîåà éáø
úðùå éáìá í÷ð íåé éë áéúëã äîçä úåîé

.äàá éìåàâmirax` milbxn ly mwp meil]
lka zg` dpy [milbxn ly mwp mei dn mei
dpyl mei dpyl mei (ci xacna) aizkck mei
dpy meil dpy d`a dle`b zpy jk 'ebe
daezkd ef dpy ly meie mei lkly meil
zg` dpy mipzep df `xwna ile`b zpy
dpy mitl` d"qy xne` iax iqxbc zi`e
d"awd ly dpye d`a ile`b zpy aizkc
mipy sl` ik (v mildz) aizkc ied ikd

:meik jipira.åéùëò ãòå:giynd zeni

.éúéìâ àì éøáéàìiala la` renyl oileki ixai` eidy itn xac iz`ved `ly
:xacd oenh did.õøàä ìò íéîùä éîéë íëéîé åáøé ïòîìmvx`a ecnr `le

:giyn `aiyk cenrl oicizr la` jk lk.ïúç ùåùîëok dzynd ini zray
:dpy sl` d"awd ly eneie mini zray jilr yiyi.çð éî éëoeaygk gp inik enk

'd raypy onf eze`l ecia `vnpy mipyd
itk izrayp ok ux`d lr cer gp in xearn
ja xrbne jilr svwn izrayp oeayg eze`
giyn `aiy xg`l inler z` aixg` `ly

:onfd df dlkiy cr.åàáðúð àìdaeh
:l`xyil.äúàø àì ïéò:xacl uw oi`c

.ïéãîåò ïðéà íé÷éãöilra ly ogk lecbc
(mdiptl) cenrl dleki dixa oi`y daeyz

:[mzvigna].÷åçøì àùéøáon wgxzpy
xcde daeyza eil` ay k"g`e d"awd
ogk lecbc xenb wicv `xwirn aexwl mely

:daeyz ilra ly.äøéáòä ïî ÷åçø äéäù
:xenb wicv epiidc eini lkäìâîå ñåøå÷éôà

.íéðô:onwl yxetn.øùá úéøá:dlin
.ïàëîdfa 'd xac ik aezky dfd weqtd on

llgnc miycwd z` llgn 'eke `"x xn`)
epiid 'ek mipt dlbne zecren dfane miycw

:`ed oeifac (dfa 'd xac.úéøá øôîepiid
:xtd izixa z`.úåãòåî:cren ly eleg

.äæ ÷åã÷ã:zexzie zexqg[äæ] å"÷î
.[åæ] äåù äøéæâîå[dey dxifb eax l"`ye]

:eaxn xnb `l.äðùîäenk dyery df
:xwir dpi`y.æ"ò ãáåòä äæ'd xac epiid

ikp`c l`xyil envra d"awd xacy xeac
:meprny dxeabd itn jl didi `le.øæåç

:dzepyl
øîæ
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רלז
oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxt`nw `aa

â"ä:'eke eda` iaxl `pin `edd dil xn`c epiid.øåãá èå÷àl`xyi gw`
dpy mirax` ly ohw xeca xeca hew` dpy mirax` dihwp enk mdilr jeln`e
execa eidi milecb oiepiyy giyn epiid `nzqne eiptly zexecn dpeyn `edy
did `adl s` rnyn hew` aizkcn la` xacn izn iab `din `xwc dihyte

:`apzn.ãçåéîb"d :aeyg'â øîåà éáø
.ùîù íò êåàøéé øîàðù úåøåãxnelk

iptl (ar mildz) ea azky giyn icda
gxi iptle l`xyi je`xii eny oepi yny
aizkck gxik lynpy cec zia zekln iptl
je`xii ok enk 'ebe mler oeki gxik (ht my)

:'b ixd 'a mixec cg` xec mixec xecïéà
.ìàøùéì çéùî íäìjelni d"awd `l`

:ecal ml`bie envra.äéøî äéì éøùlegni
:ok `l xy` mixac xn`y d"awd elåìàå

.éðù úéáá çéùî ìò àáðúî àäéî äéøëæ
'ebe jl `ai jkln dpd xyr ixza aizkc
`aipy odkd rciedi oa dixkf epiid e`le
didy dikxa oa dixkf `l` oey`x ziaa

:yeixc zeklnaïéðîë ä"ñù øîåà éáø
úðùå éáìá í÷ð íåé éë áéúëã äîçä úåîé

.äàá éìåàâmirax` milbxn ly mwp meil]
lka zg` dpy [milbxn ly mwp mei dn mei
dpyl mei dpyl mei (ci xacna) aizkck mei
dpy meil dpy d`a dle`b zpy jk 'ebe
daezkd ef dpy ly meie mei lkly meil
zg` dpy mipzep df `xwna ile`b zpy
dpy mitl` d"qy xne` iax iqxbc zi`e
d"awd ly dpye d`a ile`b zpy aizkc
mipy sl` ik (v mildz) aizkc ied ikd

:meik jipira.åéùëò ãòå:giynd zeni

.éúéìâ àì éøáéàìiala la` renyl oileki ixai` eidy itn xac iz`ved `ly
:xacd oenh did.õøàä ìò íéîùä éîéë íëéîé åáøé ïòîìmvx`a ecnr `le

:giyn `aiyk cenrl oicizr la` jk lk.ïúç ùåùîëok dzynd ini zray
:dpy sl` d"awd ly eneie mini zray jilr yiyi.çð éî éëoeaygk gp inik enk

'd raypy onf eze`l ecia `vnpy mipyd
itk izrayp ok ux`d lr cer gp in xearn
ja xrbne jilr svwn izrayp oeayg eze`
giyn `aiy xg`l inler z` aixg` `ly

:onfd df dlkiy cr.åàáðúð àìdaeh
:l`xyil.äúàø àì ïéò:xacl uw oi`c

.ïéãîåò ïðéà íé÷éãöilra ly ogk lecbc
(mdiptl) cenrl dleki dixa oi`y daeyz

:[mzvigna].÷åçøì àùéøáon wgxzpy
xcde daeyza eil` ay k"g`e d"awd
ogk lecbc xenb wicv `xwirn aexwl mely

:daeyz ilra ly.äøéáòä ïî ÷åçø äéäù
:xenb wicv epiidc eini lkäìâîå ñåøå÷éôà

.íéðô:onwl yxetn.øùá úéøá:dlin
.ïàëîdfa 'd xac ik aezky dfd weqtd on

llgnc miycwd z` llgn 'eke `"x xn`)
epiid 'ek mipt dlbne zecren dfane miycw

:`ed oeifac (dfa 'd xac.úéøá øôîepiid
:xtd izixa z`.úåãòåî:cren ly eleg

.äæ ÷åã÷ã:zexzie zexqg[äæ] å"÷î
.[åæ] äåù äøéæâîå[dey dxifb eax l"`ye]

:eaxn xnb `l.äðùîäenk dyery df
:xwir dpi`y.æ"ò ãáåòä äæ'd xac epiid

ikp`c l`xyil envra d"awd xacy xeac
:meprny dxeabd itn jl didi `le.øæåç

:dzepyl
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רלח
oifge` mipya cenr hv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íåé ìëá øîæ`dzy jl mexbi `ede xnfk jita xecqy t"r` jcenl xcqn did
:mixiyae dgnya `ad mlerl.åì äìîò ìîò ùôðdxez dxeza lnry iptn
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:jiztyàìà áåúëì äùîì åì äéä àì
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:wgvi rxfn didy eyr oa ftil`l yblit ziyrp jkle zxg` dne`l.ä÷çøì
:dxiibl mdl didy dpikyd itpk zgzn.íéèç øéö÷ éîéádcyd exvwy xg`l
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:dhnl cg`e.äèîìùå äìòî ìù ïéøéèìô
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.ïøçá åùò`ziixe`l eciaryc opinbxznc
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dlbn e`l minkg icinlz ipta exag dfanc
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:dxeza.äé÷æç ïá äùðîyxec didy
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'eke xfrl` iax xn` o`kn ipzwc `ziixac
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.ïì éðäàmiiwzn mlery oircei opi` mde
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ìîòì íãà ìk ,øæòìà éaø øîà .øçà íB÷îa Bì§¨©¥¨©©¦¤§¨¨¨¨¨§¨¨
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.àøáð ät ìîòì øîBà éåä ,'eäét åéìò óëà ék' øîBà¥¦¨©¨¨¦¡¥¥©£©¤¦§¨
.äçéN ìîòì íà ,äøBz ìîòì íà ,òãBé éðéà ïééãòå©£©¦¥¦¥©¦©£©¨¦©£©¦¨

étî äfä äøBzä øôñ Leîé àì' øîBà àeäLkéåä ,'E §¤¥Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦¡¥
eäìek ,àáø øîàc eðééäå .àøáð äøBz ìîòì ,øîBà¥©£©¨¦§¨§©§§¨©¨¨§
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òðîúå' ,'òðîz ïèBì úBçàå' àlà áBzëì äLîì Bì§Ÿ¤¦§¤¨©£¨¦§¨§¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oixcdpq(ipy meil)

íBé ìëa øîæ íBé ìëa ønæ,jcenlz lr xefgle xcql libx didz - ©¥§¨¤¤§¨
mlera didzy jl mexbi df xace ,xnfk jlv` xceqn `edy s`

.mixiyae dgnya `ad
àø÷ éàî ,éîéãBáà øa ÷çöé áø øîà,df xac cnlp weqt dfi`n - ¨©©¦§¨©£¦¦©§¨

,`ad mlera dgnya zeidl dkfi dxeza o`k weqriy zekfay
øîàpL(ek fh ilyn),'eäét åéìò óëà ék Bì äìîò ìîò Lôð',xnelk ¤¤¡©¤¤¨¥¨§¨¦¨©¨¨¦

cinz `vnpd ske` enk ,cinz eita dxez cnele lnr `edy jezn
,exear zlner dxezd ,xengd lräæ íB÷îa ìîò àeämlera - ¨¥§¨¤

,dfdøçà íB÷îa Bì úìîBò BúøBúå`ed df lnre ,`ad mlera - §¨¤¤§¨©¥
.'EdiR eilr sk` iM' weqta fenxd dtd lnr¦¨©¨¨¦
:dxezd lnr oipra zexnin d`ian `xnbdìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨

øîàpL ,àøáð ìîòì íãà(f d aei`).'ãleé ìîòì íãà ék'j`òãBé éðéà ¨¨§¨¨¦§¨¤¤¡©¦¨¨§¨¨¨¥¦¥©
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(g ` ryedi)étî äfä äøBzä øôñ ùeîé àì'äøBz ìîòì ,øîBà éåä ,'E Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦¡¥¥©£©¨
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EBîë äéäà úBéä úénc ézLøçäå úéNò älà ,éôBc ïzz Enà¦§¦¤¦¥¤¨¦¨§¤¡©§¦¦¦¨¡¤§¤¨

éðéòì äëøòàå EçéëBà'E(`kÎk p mildz)itec ixac xaicy ,xnelk , ¦£§¤¤§¨§¥¤
wgvi mdxa` ipa md l`xyi lky ,eig` didy epiax dyn lr
hayn did dypne iel hayn dyn ixdy ,'en` oa' dide ,awrie
m`y ,weqtd meiq xn`p df lre ,epn` d`l ipa mdipye ,dcedi
`l okle ,'jenk did`'e jnr mikqn ip`y aeygz jl yixg`
.mikxvp dxezd ixac lky jl d`x`e jze` gike` `l` wezy`

åéìòådypn lr -äìawa LøBôîdf weqt(gi d diryi)éëLBî éBä' §¨¨§¨©©¨¨§¥
,'äàhç äìâòä úBáòëå àåMä éìáça ïBòä`ll `heg didy epiide ¤¨§©§¥©¨§§©£¨£¨¨©¨¨

.zlrez `lle d`pd
:`xnbd zl`eyéàîweqtd zpeek dn -(my)`hgd z` dnicy ©
,'äìâòä úBáòk'dlbrd z` ea mixyewy dar lagk epiide ©£¨£¨¨

.dkyenlälçza ,òøä øöé ,éñà éaø øîàz` zeztl ligznyk - ¨©©¦¨¥¥¤¨¨©§¦¨
,`ehgl mc`dàéáek ìL èeçì äîBcgk el oi`y ,yiakr ixew - ¤§¤§¨

,lecbóBqáìe,daxd mc`d `hgy xg`l -äîBcrxd xvid §©¤
,äìâòä úBáòìly egek ea xabzny ,xzeia wfge dar lag `edy ©£¨£¨¨

.rxd xvid
blbly el` miweqtn micnel ep` zn`a dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dypn mdilrúäéî dìò ïúàcep`ay oeik - ©£¨£¨¦©
,xxal yi ,el` miweqt xikfdlàéä éàî 'òðîz ïèBì úBçà'dn - £¨¦§¨©¦

:`xnbd daiyn .df weqtn micneléàåä íéëìî úa ,òðîz- ¦§©©§¨¦£©
,dzidáéúëc(hk el ziy`xa)'óelà' ìëå ,'òðîz óelà ïèBì óelà' ¦§¦©¨©¦§¨§¨©

,dxeza xkfendàéä àâàz àìa àúeëìî,xzk `ll zekln ef - ©§¨§¨¨¨¦
rpnzy oeike ,zekln xzka xhern epi` j` `ed lecb xy ,xnelk

,jln did dia` mby xazqn ,jln `edy ohel zeg` dzidàéòä£¨

éøBibéàì,xiibzdl dzvxe -àìå ,á÷òéå ÷çöé íäøáà ìöà äúàa §¦©¥¨¨¥¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§Ÿ
äeìa÷,åNò ïa æôéìàì ùâlét äúéäå äëìä ,oeik z`f dzyre ¦§¨¨§¨§¨§¨¦¤¤¤¡¦©¤¥¨

yBæ äneàì äçôL àäz áèeî ,äøîà,wgvie mdxa` i`v`vl - ¨§¨¨§¥¦§¨§¨
,miny i`xi mdydpéî ÷ôð ,úøçà äneàì äøéáb àäz àìå`vie - §Ÿ§¥§¦¨§¨©¤¤§©¦¨

dpnnìàøNéì eäðéøòöc ,÷ìîòmglpe l`xyi mr z` xrivy - £¨¥§©£¦§§¦§¨¥
,mdaàîòè éàîoeik ,wlnr mxrivy l`xyi eyprp recn -àìc ©©£¨§¨

d÷çøì eäì éòaéàwgxl awrie wgvi mdxa`l mdl did `l - ¦¨¥§§©£¨
.dxiibl `l` ,dze`

xn`p dnl :miweqtd z` zx`ane `xnbd dkiynnïáeàø Cìiå'©¥¤§¥
íé÷écöì ïàkî ,áø øîà ,÷çöé éaøa àáø øîà ,'íéhç øéö÷ éîéa¦¥§¦¦¦¨©¨¨§©¦¦§¨¨©©¦¨§©¦¦

,ìæâa ïäéãé ïéèLBt ïéàLmihigde ,mihig xivw onf df didy s`y ¤¥§¦§¥¤§¤¤
.xwtd mdy mi`cec lhp `l` mlfb `l ,zecya miievn eid

:weqtd jynd z` `xnbd zx`anéàî ,'äãOa íéàãeã àöîiå'©¦§¨¨¦©¨¤©
'éçBøáé' ,áø øîà ,'íéàãec',øîà éåì .enyy minya oin'éìbéñ'éaø . ¨¦¨©©©§¥¥¦¨©¦¨¥©¦

,øîà ïúðBéenyy minya oin[é÷ñéáñ] (êåñáéñ). ¨¨¨©§¦§¥
ì äøBza ÷ñBòä ìk ,éøcðñkìà éaø øîààéìîôa íBìL íéNî ,dîL ¨©©¦£¤§¨§§¦¨¨¥©¨¦§¨¥¦¨§¨©§¨

äìòî ìLx zgp mdl dyery ,mik`ln -mikixv mpi`y ge ¤©§¨
,eyiprdlähî ìL àéìîôáemely mdl dyery ,l`xyi - §¨©§¨¤©¨
,eizeiekfaøîàpL(d fk diryi)íBìL éì íBìL äNòé éfeòîa ÷æçé Bà' ¤¤¡©©£¥§¨¦©£¤¨¦¨
,'éì äNòémiinrt 'mely' oeyl azkpy jkne ,dxezd ef 'ifern'e ©£¤¦

ly `ilntae dlrn ly `ilnta mely miyn `edy cenll yi
.dhn

,øîà áø,dnyl dxeza wqerdïéøèìt äða eléàk[zepenx`Î]ìL ©¨©§¦¨¨©§§¦¤
ähî ìLå äìòî,ux`e miny -øîàpL(fh `p diryi)éøác íéNàå' ©§¨§¤©¨¤¤¡©¨¨¦§¨©

éôaéúéqk éãé ìöáe E,'õøà ãñéìå íéîL òBèðì Eixac ,xnelk §¦§¥¨¦¦¦¦¦§©¨©¦§¦Ÿ¨¤
.ux`e miny z`ixak md ixd ,jita iznyy dxezdùéø øîà)

,[øîà ïðçBé éaø] (ùé÷ìdnyl dxeza wqerdìk ìò ïéâî óà ©¦¨¨¨©©¥¥©¨
øîàpL ,Blek íìBòä(my)éúéqk éãé ìöáe','Eizpbd dxezd zekfay ¨¨¤¤¡©§¥¨¦¦¦¦

z` llek `ed jexa yecwd ly eci lve ,'ici lv'a miaie`dn jilr
.elek mlerdøîàpL ,äìeàbä úà áø÷î óà ,øîà éåìåmeiqa §¥¦¨©©§¨¥¤©§¨¤¤¡©

my weqtd,'äzà énò ïBiöì øîàìå',dle`bd onfa didi dfy §¥Ÿ§¦©¦¨¨
.'d mr md l`xyiy exiki mleky

áeúkä åéìò äìòî ,äøBz Bøéáç ïa úà ãnìîä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨©§©¥¤¤£¥¨©£¤¨¨©¨
eléàkcnlndBàNò,dxez ecnily mc` eze`løîàpLai ziy`xa) §¦£¨¤¤¡©

(dmWEkx lM z`e eig` oA hFl z`e FYW` ixU z` mxa` gTIe'©¦©©§¨¤¨©¦§§¤¤¨¦§¤¨§¨
EWkx xW`,'ïøçá eNò øùà Lôpä úàåeyry zeytpd md dne £¤¨¨§¤©¤¤£¤¨§¨¨

zeytpd ,'`ziixe`l eciaryc `zytp' qelwpe` mbxz ,oxga
.'eyr xy` ytpd' weqta zepekn el` zeytpe ,dxezl ecaryy

(øæòéìà) éaø][øæòìà,øîBà`ed ixdäøBz éøáãì ïàNò eléàk ©¦¤§¨¨¥§¦£¨¨§¦§¥¨
df ixde ,mixac el eycgzp exiag mr ecenil ici lry ,mnvr

,mlera mycig `ed eli`køîàpL(g hk mixac)éøác úà ízøîLe' ¤¤¡©§©§¤¤¦§¥
.'íúBà íúéNòå úàfä úéøaä©§¦©Ÿ©£¦¤¨

,Bîöòì BàNò eìéàk ,øîà àáø`xwp did `l dxez cnly mcewy ¨¨¨©§¦£¨§©§
,'mc`' ytp dyrpe dnkg el dtqeezd enr ecenil ici lre ,'mc`'

øîàpL(my),'íúBà íúéNòå'`ll 'mz`' ef daiz dxeza dazkpe ¤¤¡©©£¦¤¨Ÿ¨
,yexcl ick ,e"ieàlà ,'íúBà' éø÷z ìàeli`k weqtd z` yexcz ©¦§¥¨¤¨

xn`p,'ízà'z` mc`d dyer eli`k dxezd cenil ici lry ©¤
.envr

äåöî øáãì Bøéáç úà äOòîä ìk ,eäáà éaø øîàel mxeb - ¨©©¦£¨¨©§©¤¤£¥¦§©¦§¨
,znieqn devn zeyrleléàk áeúkä åéìò äìòîenvr `eddàNò ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨

,devn dze`løîàpL(d fi zeny)mrd iptl xar dWn l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤Ÿ¤£Ÿ¦§¥¨¨
l`xUi ipwGn LY` gweøàéä úà Bá úékä øùà EhîeLciA gw §©¦§¦¦§¥¦§¨¥©§£¤¦¦¨¤©§Ÿ©§¨§

,dyw dxe`kle ,'Ykldeeäkä äLî éëå,xe`ilïøäà àìäå`ed §¨¨§¨§¦Ÿ¤¦¨©£Ÿ©£Ÿ
y,eäkäxn`py(hi f my)gw oxd` l` xn` dWn l` 'd xn`Ie' ¦¨©Ÿ¤¤Ÿ¤¡Ÿ¤©£Ÿ©

,'mixvn inin lr Lci dhpE LHnúà äOòîä ìk ,Cì øîBì àlà ©§§¥¨§©¥¥¦§©¦¤¨©¨¨©§©¤¤
,äåöî øáãì Bøéáçz` zekdl oxd`l epiax dyn xn`y o`k oebk £¥¦§©¦§¨

,xe`iddàNò eléàk áeúkä åéìò äìòî.envra ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨
dpyna epipy(.v),'eke `ad mlerl wlg mdl oi`y eli`e :

eñBøB÷étà.,'d itlk zexwtd ea yiy `id 'qexewit`' oeyle ©¦
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc oixcdpq(ipy meil)

íBé ìëa øîæ íBé ìëa ønæ,jcenlz lr xefgle xcql libx didz - ©¥§¨¤¤§¨
mlera didzy jl mexbi df xace ,xnfk jlv` xceqn `edy s`

.mixiyae dgnya `ad
àø÷ éàî ,éîéãBáà øa ÷çöé áø øîà,df xac cnlp weqt dfi`n - ¨©©¦§¨©£¦¦©§¨

,`ad mlera dgnya zeidl dkfi dxeza o`k weqriy zekfay
øîàpL(ek fh ilyn),'eäét åéìò óëà ék Bì äìîò ìîò Lôð',xnelk ¤¤¡©¤¤¨¥¨§¨¦¨©¨¨¦

cinz `vnpd ske` enk ,cinz eita dxez cnele lnr `edy jezn
,exear zlner dxezd ,xengd lräæ íB÷îa ìîò àeämlera - ¨¥§¨¤

,dfdøçà íB÷îa Bì úìîBò BúøBúå`ed df lnre ,`ad mlera - §¨¤¤§¨©¥
.'EdiR eilr sk` iM' weqta fenxd dtd lnr¦¨©¨¨¦
:dxezd lnr oipra zexnin d`ian `xnbdìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨

øîàpL ,àøáð ìîòì íãà(f d aei`).'ãleé ìîòì íãà ék'j`òãBé éðéà ¨¨§¨¨¦§¨¤¤¡©¦¨¨§¨¨¨¥¦¥©
àøáð äëàìî ìîòì íà ,àøáð ät ìîòì íàøîBà àeäLk ,fh ilyn) ¦©£©¤¦§¨¦©£©§¨¨¦§¨§¤¥

(ekøîBà éåä ,'eäét åéìò óëà ék'mc`dyïééãòå .àøáð ät ìîòì ¦¨©¨¨¦¡¥¥©£©¤¦§¨©£©¦
äçéN ìîòì íà ,äøBz ìîòì íà òãBé éðéà,dlihaøîBà àeäLk ¥¦¥©¦©£©¨¦©£©¦¨§¤¥

(g ` ryedi)étî äfä äøBzä øôñ ùeîé àì'äøBz ìîòì ,øîBà éåä ,'E Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦¡¥¥©£©¨
àøáð.mc`deäðéð é÷zôeøc éôeb eäìek ,àáø øîàc eðééäålk - ¦§¨§©§§¨©¨¨§¥§§§¥¦§

,milnre migxeh mitebdàúééøBàc é÷zôeøc éåäc éëæãì déáeè- ¥¦§¨¥§¨¥§§§¥§©§¨
.dxeza lnre gxeh eteby dkfy inl el aeh

weqta xn`p :ztqep `xnin(al e ilyn)øîà ,'áì øñç äMà óàBð'¥¦¨£©¥¨©
äæ ,Lé÷ì Léømc`,íé÷øôì äøBz ãîBläel oi`y ink `ed ixde ¥¨¦¤©¥¨¦§¨¦

.zxg` dy` mrt lk lreae ,dy`øîàpL(gi ak ilyn)ék íéòð ék' ¤¤¡©¦¨¦¦
ðèáa íøîLúéúôN ìò åécçé eðBké E,'Eixac exnyi izni` ,xnelk ¦§§¥§¦§¤¦©§¨©§¨¤

.miwxtl mcnlz `le ,jizty lr eicgi epekiy onfa ,jphaa dxez
lirl x`azd(`"r)df 'dfa 'd xac'a milelkd mixacd cg`y

oipra `ziixa d`ian `xnbd ,dkldk `ly dxeza mipt dlbnd
:df,ïðaø eðzweqta xn`p(l eh xacna)ãéa äNòz øLà ùôpäå' ¨©¨¨§©¤¤£¤©£¤§¨

äi÷æç ïa äMðî äæ ,'äîø,dcedi jlnùøBãå áLBé äéäL`iqdxta ¨¨¤§©¤¤¦§¦¨¤¨¨¥§¥
éôBc ìL úBãbäaoi`y d`xpy ,dxezd iweqt lr belbl ixaca - §©¨¤¦
jke ,yecig mdaáBzëì äLîì Bì äéä àì éëå ,øîàdxezaàlà ¨©§¦Ÿ¨¨§Ÿ¤¦§¤¨

'òðîz ïèBì úBçàå'(ak el ziy`xa)oke ,'æôéìàì Lâlô äúéä òðîúå' ©£¨¦§¨§¦§©¨§¨¦¤¤¤¡¦©
(ai el my)oke ,'äãOa íéàãec àöîiå íéhç øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå'©¥¤§¥¦¥§¦¦¦©¦§¨¨¦©¨¤
(ci l my)mpi`y ,el` miweqt zaizka zlrez lk oi` ixde ,

.xac micnlnéçàa áLz' ,Bì äøîàå ìB÷ úa äàöéïáa øaãú E ¨§¨©§¨§¨¥¥§¨¦§©¥§¤
EBîë äéäà úBéä úénc ézLøçäå úéNò älà ,éôBc ïzz Enà¦§¦¤¦¥¤¨¦¨§¤¡©§¦¦¦¨¡¤§¤¨

éðéòì äëøòàå EçéëBà'E(`kÎk p mildz)itec ixac xaicy ,xnelk , ¦£§¤¤§¨§¥¤
wgvi mdxa` ipa md l`xyi lky ,eig` didy epiax dyn lr
hayn did dypne iel hayn dyn ixdy ,'en` oa' dide ,awrie
m`y ,weqtd meiq xn`p df lre ,epn` d`l ipa mdipye ,dcedi
`l okle ,'jenk did`'e jnr mikqn ip`y aeygz jl yixg`
.mikxvp dxezd ixac lky jl d`x`e jze` gike` `l` wezy`

åéìòådypn lr -äìawa LøBôîdf weqt(gi d diryi)éëLBî éBä' §¨¨§¨©©¨¨§¥
,'äàhç äìâòä úBáòëå àåMä éìáça ïBòä`ll `heg didy epiide ¤¨§©§¥©¨§§©£¨£¨¨©¨¨

.zlrez `lle d`pd
:`xnbd zl`eyéàîweqtd zpeek dn -(my)`hgd z` dnicy ©
,'äìâòä úBáòk'dlbrd z` ea mixyewy dar lagk epiide ©£¨£¨¨

.dkyenlälçza ,òøä øöé ,éñà éaø øîàz` zeztl ligznyk - ¨©©¦¨¥¥¤¨¨©§¦¨
,`ehgl mc`dàéáek ìL èeçì äîBcgk el oi`y ,yiakr ixew - ¤§¤§¨

,lecbóBqáìe,daxd mc`d `hgy xg`l -äîBcrxd xvid §©¤
,äìâòä úBáòìly egek ea xabzny ,xzeia wfge dar lag `edy ©£¨£¨¨

.rxd xvid
blbly el` miweqtn micnel ep` zn`a dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dypn mdilrúäéî dìò ïúàcep`ay oeik - ©£¨£¨¦©
,xxal yi ,el` miweqt xikfdlàéä éàî 'òðîz ïèBì úBçà'dn - £¨¦§¨©¦

:`xnbd daiyn .df weqtn micneléàåä íéëìî úa ,òðîz- ¦§©©§¨¦£©
,dzidáéúëc(hk el ziy`xa)'óelà' ìëå ,'òðîz óelà ïèBì óelà' ¦§¦©¨©¦§¨§¨©

,dxeza xkfendàéä àâàz àìa àúeëìî,xzk `ll zekln ef - ©§¨§¨¨¨¦
rpnzy oeike ,zekln xzka xhern epi` j` `ed lecb xy ,xnelk

,jln did dia` mby xazqn ,jln `edy ohel zeg` dzidàéòä£¨

éøBibéàì,xiibzdl dzvxe -àìå ,á÷òéå ÷çöé íäøáà ìöà äúàa §¦©¥¨¨¥¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§Ÿ
äeìa÷,åNò ïa æôéìàì ùâlét äúéäå äëìä ,oeik z`f dzyre ¦§¨¨§¨§¨§¨¦¤¤¤¡¦©¤¥¨

yBæ äneàì äçôL àäz áèeî ,äøîà,wgvie mdxa` i`v`vl - ¨§¨¨§¥¦§¨§¨
,miny i`xi mdydpéî ÷ôð ,úøçà äneàì äøéáb àäz àìå`vie - §Ÿ§¥§¦¨§¨©¤¤§©¦¨

dpnnìàøNéì eäðéøòöc ,÷ìîòmglpe l`xyi mr z` xrivy - £¨¥§©£¦§§¦§¨¥
,mdaàîòè éàîoeik ,wlnr mxrivy l`xyi eyprp recn -àìc ©©£¨§¨

d÷çøì eäì éòaéàwgxl awrie wgvi mdxa`l mdl did `l - ¦¨¥§§©£¨
.dxiibl `l` ,dze`

xn`p dnl :miweqtd z` zx`ane `xnbd dkiynnïáeàø Cìiå'©¥¤§¥
íé÷écöì ïàkî ,áø øîà ,÷çöé éaøa àáø øîà ,'íéhç øéö÷ éîéa¦¥§¦¦¦¨©¨¨§©¦¦§¨¨©©¦¨§©¦¦

,ìæâa ïäéãé ïéèLBt ïéàLmihigde ,mihig xivw onf df didy s`y ¤¥§¦§¥¤§¤¤
.xwtd mdy mi`cec lhp `l` mlfb `l ,zecya miievn eid

:weqtd jynd z` `xnbd zx`anéàî ,'äãOa íéàãeã àöîiå'©¦§¨¨¦©¨¤©
'éçBøáé' ,áø øîà ,'íéàãec',øîà éåì .enyy minya oin'éìbéñ'éaø . ¨¦¨©©©§¥¥¦¨©¦¨¥©¦

,øîà ïúðBéenyy minya oin[é÷ñéáñ] (êåñáéñ). ¨¨¨©§¦§¥
ì äøBza ÷ñBòä ìk ,éøcðñkìà éaø øîààéìîôa íBìL íéNî ,dîL ¨©©¦£¤§¨§§¦¨¨¥©¨¦§¨¥¦¨§¨©§¨

äìòî ìLx zgp mdl dyery ,mik`ln -mikixv mpi`y ge ¤©§¨
,eyiprdlähî ìL àéìîôáemely mdl dyery ,l`xyi - §¨©§¨¤©¨
,eizeiekfaøîàpL(d fk diryi)íBìL éì íBìL äNòé éfeòîa ÷æçé Bà' ¤¤¡©©£¥§¨¦©£¤¨¦¨
,'éì äNòémiinrt 'mely' oeyl azkpy jkne ,dxezd ef 'ifern'e ©£¤¦

ly `ilntae dlrn ly `ilnta mely miyn `edy cenll yi
.dhn

,øîà áø,dnyl dxeza wqerdïéøèìt äða eléàk[zepenx`Î]ìL ©¨©§¦¨¨©§§¦¤
ähî ìLå äìòî,ux`e miny -øîàpL(fh `p diryi)éøác íéNàå' ©§¨§¤©¨¤¤¡©¨¨¦§¨©

éôaéúéqk éãé ìöáe E,'õøà ãñéìå íéîL òBèðì Eixac ,xnelk §¦§¥¨¦¦¦¦¦§©¨©¦§¦Ÿ¨¤
.ux`e miny z`ixak md ixd ,jita iznyy dxezdùéø øîà)

,[øîà ïðçBé éaø] (ùé÷ìdnyl dxeza wqerdìk ìò ïéâî óà ©¦¨¨¨©©¥¥©¨
øîàpL ,Blek íìBòä(my)éúéqk éãé ìöáe','Eizpbd dxezd zekfay ¨¨¤¤¡©§¥¨¦¦¦¦

z` llek `ed jexa yecwd ly eci lve ,'ici lv'a miaie`dn jilr
.elek mlerdøîàpL ,äìeàbä úà áø÷î óà ,øîà éåìåmeiqa §¥¦¨©©§¨¥¤©§¨¤¤¡©

my weqtd,'äzà énò ïBiöì øîàìå',dle`bd onfa didi dfy §¥Ÿ§¦©¦¨¨
.'d mr md l`xyiy exiki mleky

áeúkä åéìò äìòî ,äøBz Bøéáç ïa úà ãnìîä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨©§©¥¤¤£¥¨©£¤¨¨©¨
eléàkcnlndBàNò,dxez ecnily mc` eze`løîàpLai ziy`xa) §¦£¨¤¤¡©

(dmWEkx lM z`e eig` oA hFl z`e FYW` ixU z` mxa` gTIe'©¦©©§¨¤¨©¦§§¤¤¨¦§¤¨§¨
EWkx xW`,'ïøçá eNò øùà Lôpä úàåeyry zeytpd md dne £¤¨¨§¤©¤¤£¤¨§¨¨

zeytpd ,'`ziixe`l eciaryc `zytp' qelwpe` mbxz ,oxga
.'eyr xy` ytpd' weqta zepekn el` zeytpe ,dxezl ecaryy

(øæòéìà) éaø][øæòìà,øîBà`ed ixdäøBz éøáãì ïàNò eléàk ©¦¤§¨¨¥§¦£¨¨§¦§¥¨
df ixde ,mixac el eycgzp exiag mr ecenil ici lry ,mnvr

,mlera mycig `ed eli`køîàpL(g hk mixac)éøác úà ízøîLe' ¤¤¡©§©§¤¤¦§¥
.'íúBà íúéNòå úàfä úéøaä©§¦©Ÿ©£¦¤¨

,Bîöòì BàNò eìéàk ,øîà àáø`xwp did `l dxez cnly mcewy ¨¨¨©§¦£¨§©§
,'mc`' ytp dyrpe dnkg el dtqeezd enr ecenil ici lre ,'mc`'

øîàpL(my),'íúBà íúéNòå'`ll 'mz`' ef daiz dxeza dazkpe ¤¤¡©©£¦¤¨Ÿ¨
,yexcl ick ,e"ieàlà ,'íúBà' éø÷z ìàeli`k weqtd z` yexcz ©¦§¥¨¤¨

xn`p,'ízà'z` mc`d dyer eli`k dxezd cenil ici lry ©¤
.envr

äåöî øáãì Bøéáç úà äOòîä ìk ,eäáà éaø øîàel mxeb - ¨©©¦£¨¨©§©¤¤£¥¦§©¦§¨
,znieqn devn zeyrleléàk áeúkä åéìò äìòîenvr `eddàNò ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨

,devn dze`løîàpL(d fi zeny)mrd iptl xar dWn l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤Ÿ¤£Ÿ¦§¥¨¨
l`xUi ipwGn LY` gweøàéä úà Bá úékä øùà EhîeLciA gw §©¦§¦¦§¥¦§¨¥©§£¤¦¦¨¤©§Ÿ©§¨§

,dyw dxe`kle ,'Ykldeeäkä äLî éëå,xe`ilïøäà àìäå`ed §¨¨§¨§¦Ÿ¤¦¨©£Ÿ©£Ÿ
y,eäkäxn`py(hi f my)gw oxd` l` xn` dWn l` 'd xn`Ie' ¦¨©Ÿ¤¤Ÿ¤¡Ÿ¤©£Ÿ©

,'mixvn inin lr Lci dhpE LHnúà äOòîä ìk ,Cì øîBì àlà ©§§¥¨§©¥¥¦§©¦¤¨©¨¨©§©¤¤
,äåöî øáãì Bøéáçz` zekdl oxd`l epiax dyn xn`y o`k oebk £¥¦§©¦§¨

,xe`iddàNò eléàk áeúkä åéìò äìòî.envra ©£¤¨¨©¨§¦£¨¨
dpyna epipy(.v),'eke `ad mlerl wlg mdl oi`y eli`e :

eñBøB÷étà.,'d itlk zexwtd ea yiy `id 'qexewit`' oeyle ©¦
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oixcdpq(iyily meil)

àáøBò ïì eøL àì,dlik`a axer epl exizd `l -äðBé ïì eøñà àìå Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨§¨¨
,mzlawe mcenila jxev epl oi`e ,dpei lek`l epilr exq` `le -

.dxeza yxetn xak lkdy oeik
:df oipra dyrn `xnbd d`ianéác àúôéøè éúééî Båä ék ,àáø̈¨¦£©§¦§¥¨¨§¥

dén÷ ïéîéðami`ian `texd oinipa zian miyp` mze` eidyk - ¦§¨¦©¥
,dtixh ly dl`y da yiy dnda elàîòè äa éæç äåä ék¦£¨¨¥¨©§¨

àøézéäì,xizdl mrh da d`ex did m` -à÷c eæçz ,eäì øîà §¤¥¨¨©§¤§§¨
àáøBò eëì àðéøLda yiy s`y ,'axer' mkl xizn ip`y e`x - ¨¥¨§§¨

,mkl dxizn ip` zetixh ly cvàøeqéàì àîòè dì éæç äåä ék- ¦£¨¨¥¨©§¨§¦¨
,xeq`l mrh da d`ex did m`eëì àðøñà à÷c eæçz ,eäì øîà̈©§¤§§¨¨©§¨§

äðBédxedh dnda efy s` xnelk ,'dpei' mkilr xqe` ip`y e`x - ¨
mpi` el` xeqi`e xzide ,mkl dxeq` `id ixd ,oick dhgype
df jezne ,meyxce mecnl minkg `l` ,dxeza yexita miaezk

.minkg icinlz ici lr dxezd cenila zlrez yiy e`x
,øîà àtt áødin,qexewit` eïBâkmc`øîàcminkg icinlz lr ©¨¨¨©§§¨©

'ïðaø éðä'ceak jxca xne` epi`e ,leflf oeyla ,minkg mze` - ¨¥©¨¨
:`xnbd zxtqn .'ipelt mewnay epizeax',àtt áøzg` mrt ©¨¨

éìzLéà,epeyla drhe gky -áéúéàå ,'ïðaø éðä ïBâk' øîàå ¦§§¥§¨©§¨¥©¨¨§¥¦
àúéðòúa.df xac lr daeyzk ziprza ayie - §©£¦¨

:dnec oipra dyrn d`ian `xnbdøa àðeä áøå ìàeîL øa éåì¥¦©§¥§©¨©
äãeäé áø éáã éøôñ úBçtèî éðwúî à÷ Båä ,àéiçmipwzn eid - ¦¨£¨§©§¦¦§§¦§¥§¥©§¨

iazky minkg exfby itl ,dcedi ax ly ycwd ixtq zegthn z`
ick zegthn mdl miyer eide ,micid z` mi`nhn eidi ycewd

,mnvr mixtqa zrbl ila mda `exwl elkeiyúléâî eèî ék¦¨§¦©
øzñàdkixv `id m` ewtzqd ,xzq` zlibnl eribdyk - ¤§¥

xne`d zrcke ,dkixv dpi`y dzhp mzrc j` ,zgthn(.f dlibn)

lra de`xwiy ick `l` ,deazkiy ick dpzip `l xzq` zlibny
e ,dtéøîàdreci daeyzdy dl`y jxca dcedi axl exn` - ¨§¦
,mdl'úçtèî éòa àì [øzñà úléâî] àä'i`cea xzq` zlibn - ¨§¦©¤§¥Ÿ¨¥¦§©©

.zgthn dkixv dpi`eäì øîà,dcedi axéæçéî énð àðåeb éàä ék ¨©§¦©©¨¨©¥¦§¥
àúeøé÷ôà ékleflfe zeqxewit`k zi`xp mkzxin` ote` mb - ¦¤§¦¨

zlibn m`d ,dl`y jxca le`yl mkl didy ,minkg icinlza
.dkixv dpi`y e` zgthn dkixv xzq`
:'qexewit`' ly sqep ote` d`ian `xnbd,øîà ïîçð áøqexewit` ©©§¨¨©

äæmc`àøBwäz`,BîLa Baø.'ipelt iax' xne` epi`eéaø øîàc ¤©¥©¦§§¨©©¦
éæçéb Lðòð äî éðtî ,ïðçBé,`ad mlerl wlg el didi `lyéðtî ¨¨¦§¥©¤¡©¥£¦¦§¥

ì àøwLryil`øîàpL ,BîLa Baø(d g 'a mikln)éðãà éæçb øîàiå' ¤¨¨§©¦§¤¤¡©©Ÿ¤¥£¦£Ÿ¦
.'òLéìà äéçä øLà dða äæå äMàä úàæ Cìnä©¤¤Ÿ¨¦¨§¤§¨£¤¤¡¨¡¦¨

:zeqxewit` ly sqep ote` ea x`eany dyrn d`ian `xnbdáéúé§¦
àøéæ éaøã äén÷ äéîøé éaø,`xif iax iptl ayei dinxi iax did - ©¦¦§§¨©¥§©¦¥¨

øîà÷å áéúéå,yxece ayei `xif iax dideàeä Ceøa LBãwä ãéúò ¦¦§¨¨©¨¦©¨¨
åéìòå ,íéLãwä éLã÷ úéaî ìçð àéöBäìegnvi lgpd zty lr - §¦©©¦¥¨§¥©¢¨¦§¨¨

íéãâî éðéî ìk,miwezn zexit -øîàpL(ai fn l`wfgi)ìçpä ìòå' ¨¦¥§¨¦¤¤¡©§©©©©
ízé àìå ,eäìò ìBaé àì ,ìëàî õò ìk äfîe äfî BúôN ìò äìòé©£¤©§¨¦¤¦¤¨¥©£¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦Ÿ

økáé åéLãçì ,Béøt[miycg zexit ea elyazi yceg lkaÎ]ék ¦§¨¢¨¨§©¥¦
.'äôeøúì eäìòå ìëàîì Béøô äéäå ,íéàöBé [änä] ùc÷nä ïî åéîéî¥¨¦©¦§¨¥¨§¦§¨¨¦§§©£¨§¨¥¦§¨

déì øîà`xif iaxlàáñ àeää,cg` owf -øMéé,zxn` dti -ïëå ¨©¥©¨¨¦¨§¥
ïðçBé éaø øîàjixack.(øMéé) ¨©©¦¨¨¦¨

déì øîà[el`y]àúeø÷ôà éæçéî àðeb éàä ék ,àøéæ éaøì äéîøé éaø ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨¦©©§¨¦§¥¤§¦¨
d`xp ,opgei iax xn` jky owf eze` xn`y dn m`d -
ixacn eriiqy dn caln 'xyii' ezrcn el xn`y ,zeqxewit`k

.ereiql jixv `xif iax eli`k d`xpe ,opgei iaxdéì øîàaiyd - ¨©¥
,`xif iax el[Cì] (äéì) òéiñî à÷ éòeiñ [éàä] àä`a df owf ixd - ¨©©¥¨§©©¨

.zeqxewit` meyn dfa oi`e ,ixacl riiql
:dinxi iaxl xn`e `xif iax jiyndòéîL àä ,Cì òéîL éà àlà¤¨¦§¦©¨¨§¦©

Cìmeyn ea yiy dfl dnec xac lr zrny m` `l` - ¨
meyn yi dzr `aend ote`ay ,zrny jk i`cea ,zeqxewit`

,zeqxewit`àä ék,didy df dyrn enk -à÷å ïðçBé éaø áéúéc ¦¨§¨¦©¦¨¨§¨
ùéøc,yxece ayei opgei iax didy -àéáäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ¨¦¨¦©¨¨§¨¦

ïäL ,úBiìbøîe úBáBè íéðáàlcebaìLíéLzen`ìL ìò,úBnà íéL £¨¦©§¨¦¤¥§Ÿ¦©§Ÿ¦©
íäa ÷÷Bçåly lceba llgøNò,agex zen`íeøadaeba -íéøNò §¥¨¤¤¤§¤§¦

,zen`øîàpL ,íéìLeøé éøòLa ïãéîòîe(ai cp diryi)ãBëãk ézîNå' ©£¦¨§©£¥§¨©¦¤¤¡©§©§¦©§
'Bâå çc÷à éðáàì êéøòLe êéúBLîL,'utg ipa`l KlEaB lke ¦§©¦§¨©¦§©§¥¤§¨§§¨§¥§©§¥¥¤

eidi 'zeyny' mipeknd zepelgdy epiid 'jizFWnW cFkcM'e©§¦§©¦
ipa`l' eidi milyexi ixrye ,'cFkcM' dnyy daeh oa`n zeieyr©§§©§¥
mda wewgiy cr ,gcwna migcewy enk mda gcwi 'dy ,'gCw ¤̀§¨

.mixyr mexa xyr,ãéîìz BúBà åéìò âìâìeàúòéák àzLä ,øîà ¦§¥¨¨©§¦¨©©§¨§¥£¨
ïðéçkLî àì àìöìéöcelit` daeh oa` mi`ven eppi` dfd onfa - §¦§§¨Ÿ©§§¦©

,'`lvliv' enyy ohw ser zvia ly lcebaïðéçkLî éàä éìek- ¥©©§§¦©
miyly ly ,jk lk zelecb zeaeh mipa` `vnp `eal cizrl ike

.dn` miyly lr dn`
íéîéì,onf xg`l -Búðéôñ äâéìôäcinlz eze` lyeäðéæç ,íia- §¨¦¦§¦¨§¦¨©¨£¦§

cinlzd d`xéøqðî à÷c ,úøMä éëàìîìmixqpn eidy -íéðáà §©§£¥©¨¥§¨§©§¦£¨¦
,úBiìbøîe úBáBèdn` miyly lr dn` miyly lceba mdy ©§¨¦

,mixyr daeba zen` xyr mda wewgeeäì øîà,cinlz eze`éðä ¨©§¨¥
ïàîì.zecrein od inl ,mixqpn mz`y el` zeaeh mipa` -éøîà §©¨§¦

el` zeaeh mipa` ,zxyd ik`ln el exn` -Ceøa LBãwä ãéúò̈¦©¨¨
øãä ék .íéìLeøé éøòLa ïãéîòäì àeäcinlz eze` xfgyk - §©£¦¨§©£¥§¨¨¦¦£©

,exirldéçkLàe`vn -déì øîà ,Léøc à÷å áéúéc ïðçBé éaøì ©§§¥§©¦¨¨§¨¦§¨¨¦¨©¥
,cinlz eze`zøîàL íLk ,LBøãì äàð Eìe ,LBøc ,éaø,jzyxca ©¦§§¨¤¦§§¥¤¨©§¨

ixrya zelecb zeaeh mipa` cinrdl `ed jexa yecwd cizry
,milyexiBì øîà .éúéàø Ck,opgei iaxä÷éø,dnkgn wix mc` - ©¨¦¦¨©¥¨

úéàø àì íàjipirazðîàä àì,ixaclíéîëç éøác ìò âìâìî ¦Ÿ¨¦¨Ÿ¤¡©§¨§©§¥©¦§¥£¨¦
déðéò déa áäé ,äzà,eipir z` opgei iax ea ozp -ìL ìb BàNòå ©¨§©¥¥¥©£¨©¤

úBîöò.cinlz eze` zn - £¨
:opgei iax ly ezyxc lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

weqta xn`p ,`ziixaa(bi ek `xwie),'úeiîîB÷ íëúà êìBàå'eyxce ¨¥¤§¤§¦
,`al cizrd lr df weqt,øîBà øéàî éaødidiy xnel weqtd `a ©¦¥¦¥

miyp`d daeb,änà íéúàîizy oeyl `ed 'zeinnew'y oeik ¨©¦©¨
epiide ,zenew,ïBLàøä íãà ìL úBîB÷ ézLkd`n eznew dzidy ¦§¥¤¨¨¨¦

dn`(.ai dbibg).,øîBà äãeäé éaøepiid 'zeinnew'ãâðk ,änà äàî ©¦§¨¥¥¨©¨§¤¤
d jxe`ìëéäoey`xd ycwnd ziaay,åéìúBkåd`n cgi mdy ¥¨§¨¨

,dn`øîàpL(ai cnw mildz)íäéøeòða íéìceâî íéòéèðk eðéða øLà' ¤¤¡©£¤¨¥¦§¦¦§¨¦¦§¥¤
,'Bâå 'ìëéä úéðáz úBáèeçî úBiåæë eðéúBðaepiid 'lkid zipaz'e §¥§¨¦§¨©§¦¥¨§

didzy oeik ,opgei iax ixac lr dyw mewn lkne ,lkidd xeriyk
ixrya qpkdl elkei cvik ,dn` miz`n e` d`n miyp`d znew

.opgei iax xn`y enk ,dn` mixyr wx mdaeb didiy milyexi
:`xnbd zvxznïðçBé éaø øîà÷ ékdaeba xyr 'd mda wewgiy ¦¨¨©©¦¨¨

epiid ,mixyr lyà÷éæ éác éeëìxie`de ynydy zepelgl - §©¥§¥¦¨
.xzei mideab eidi mnvr mixryd la` ,mda miqpkp

:weqta xn`p .lirl dinxi iax `iady weqtd z` zx`an `xnbd
Fixt dide ,'ebe lk`n ur lM dGnE dGn FztU lr dlri lgPd lre'§©©©©©£¤©§¨¦¤¦¤¨¥©£¨§¨¨¦§

'dtExzl Edlre lk`nl(ai fn l`wfgi):`xnbd zxxan .éàîdn - §©£¨§¨¥¦§¨©
weqtd zpeek.'äôeøúì eäìòå':zwelgn `xnbd d`ian÷çöé éaø §¨¥¦§¨©¦¦§¨

àcñç áøå éîéãBáà øaazkp eli`k 'dtexzl' oeyld z` eyxit ©£¦¦§©¦§¨
,weqtd zpeek dt dfi`l ewlgpe ,'dt xizdl'ät øézäì øîà ãç©¨©§©¦¤

,äìòî ìL.xacl lekie ,eit gztp el` milrn lke`d mli` lky ¤©§¨
ähî ìL ät øézäì øîà ãçådxwr lky ,zexwr ly mgx - §©¨©§©¦¤¤©¨

.zcleie ,dngx gztp epnn zlke`d(énð) øîzéàzwelgn epipy - ¦§©©¦
,`ziixaa mb ef,ïéîléà ät øézäì ,øîà äi÷æçly dt' epiide ¦§¦¨¨©§©¦¤¦§¦

e ,'dlrn,úBø÷ò ät øézäì ,øîà àøt÷ øa.'dhn ly dt' epiide ©©¨¨¨©§©¦¤£¨
:sqep xe`ia `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøeidi el` milr'äôeøúì' ©¦¨¨¨©¦§¨

.Lnî,`xnbd zxxanäôeøúì éàîøîà éðîçð øa ìàeîL éaø , ©¨©¦§¨©¦§¥©©§©¦¨©
,ätä éìòa ìL íéðt øàBúìicinlz mdy 'dtd ilra' ,xnelk §©¨¦¤©£¥©¤

lr dfd mlera mnvr mixrvne ,mdita dxez micneld minkg
ici lr ,`ad mlerl d`p mipt x`ez mdl didi ,dxezd cenil

.el` milr
mixrvnd minkg icinlz ly mxky oipra `xnin d`ian `xnbd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד קכו

oifge` mipy` cenr w sc ± oey`x wxt`nw `aa
.àáøåò ïì åøù àì:(`axer opixyc) dxeza epivn `ly yecig mey epl exn` `l

]àáøåò åëì àðéøù à÷ã:edexn` mixteq `l` dxeza ievn epi` df xzidy .[ïåâë
.ïðáø åäðä øîàãxnel el didy df `ed iefa oeylc g"z eze` xne`y mc`k

opaxn xac mey xtqn `edykc opax ipd xn`c oebk `"l ipelt mewnay epizeax
edpd la` ipd `ed i`pb oeyle ipd xne`

:i`pb epi` opax.øúñà úìâî åèî éëowzl
`ira `l xzq` zlbn `d ixn` zgthn dl
dcedi axl l"` `ira oeyla xnelk zgthn
zexg`d oebk zgthn `kixv `l i`ce `d
maxl xninl edl dedc `ed i`pb oeyle
:dkixv dpi` e` dkixv jk dl`y oeyla

.'ä úéá ïééòîmihy lgp z` dwyde `vi
:(c l`ei).íéãâîipin lk f"rla q"xhpic

:miwezn zexit.øëáéycge ycg lka
:zexit ea elyazi.åîùáipelt xne`y

:ipelt iax ixen xne` epi`eàáñ àåää ì"à
.ïðçåé éáø øîà ïëå øùééopgei 'xe jixack

oke opiqxb `le x"n zxn`ck xn`w ikd inp
:xyii opgei iax xn`.àðååâ éàä éëifgin in

wt`k`d icin jl riny i` `l` :`zex
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:micy zl`ya oecl dkiynn `xnbdïîL éøN ,ïðaø eðzzl`y - ¨©¨¨¨¥¤¤
,ony ici lr ziyrpy micyéøNåíéöéaici lr ziyrpd dl`y - §¨¥¥¦

,mivia ly zetilwì ïéøzeî,ïäa ìBàL,dpkq mda oi`y oeikàlà ¨¦¦§¨¥¤¨
`ed mil`ey oi`y mrhdïéáfënL éðtîoi`e ,mixwyn mdy - ¦§¥¤§©§¦

.mzaeyza zlrez
,onya mil`eyy mze` :`ziixad dkiynnïéLçBìwx mzli`ya £¦
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.cy zpkq meyn ea yie micyd ea el`ypy
:df oipra dyrn d`ian `xnbd,àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø©¦§¨©§¥©¨¨¨

àæétLeà àeääì òìwéà,cg` oelnl oncfd -àçLéî déì éúééà ¦§©§©§¦¨©§¥¥¦§¨
àðîa,ilka ony eiptl e`iad -óL,eipt z` wgvi ax ea jq - §¨¨¨

détàa éçîéö déì ï÷ôðitl ,eipta mirvt el e`vi ok zngne - §©¨¥¦§¥§©¥
.cyd ewifde ,micyl ea el`ypy ony df didy÷eMì ÷ôð`vi - §©©

,weyl wgvi axàúzéà àéää déúéæçzg` dy` eze` dz`x - £¥¥©¦¦§¨
,zeyigl iyrna d`iwa dzidyàëä àðéæç à÷ úîçc à÷éæ ,äøîà̈§¨¦¨§¥¤¨¨¥¨¨¨

,'zng' enyy cy ja fg`py d`ex ip` -éqzéàå ,àúlî déì àcáò£©¨¥¦§¨§¦©¥
ax `txzde ,cyd z` wlql lirend mieqn xac el dzyr -

.wgvi
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,'Eàôø,dyw dxe`kleíN àlL øçàî éëå,dlgn mey 'd eilr Ÿ§¤§¦¥£©¤Ÿ¨

änì äàeôøin ixde ,'j`tex 'd ip` ik' miiql jxved recn - §¨¨¨
.ze`etxl wewf epi` dleg epi`ydéì øîàdax,`a` iaxl ixn xa ¨©¥

Løãð Bîöòî ,äæ àø÷î ,ïðçBé éaø øîà éëä,envr cvn oaen `ed - ¨¦¨©©¦¨¨¦§¨¤¥©§¦§¨
øîàpLweqtd zligzaéäìà 'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà øîàiå','E ¤¤¡©©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤

wxy ,wiicl yieòîLz íà'd lewlíéNà àì,dlgn lk jilríàå ¦¦§©Ÿ¨¦§¦
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המשך בעמוד יב

oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äøö÷ åúòãù:eilr `al cizry dn lk lr b`ece exiag zeb`c lk eall miyn

.äáçø:ofbx dxvw ezrc `"l jk lk db`c eall miyn epi`eúåúáù àëéà àäå
.íéáåè íéîéå:mipcrn el oi`y l`xyia ipr jl oi`y.úñå éåðùlke`e zqe dpyn

mirx h"eie zezay elit` jkitl miirn ileg zligz epiid lek`l libx epi`y xzei
b"d :elåúåà äùåòå íéøéùä øéù àøå÷ä

.øîæ ïéîëcewp epi`y zxg` dpibpa `xewy
xiyny t"r` xiy oink dze` dyere da
ezeyrl xeq` xiy exwire `ed mixiyd

:ez`ixwa `l` xiy oink÷åñô àøå÷ä
.åðîæ àìá úåàúùîä úéááepii lr aqina

miweqt `xewe dxez ixaca eizewigy dyer
m` la` dzynd ipa mda wgyl mx lewa
mei `edy oebk dzynd lr epnfa exne`
dcbd ixac eilr xne`e ecia qek lhepe aeh
:mlerl daeh `ian mei ly epiprn miweqte

.÷÷åøáåmcew wwxl miygln jxc oky
yie dyigld lr weqt xikfdl xeq`e ygld
oze` xne`e mdixg` wwxl okxcy miygl
frl oeyla my mdl oixikfne frl oeyla
ygel `l` xeq` oi`c xzenc iax l"`e
lr myd xikfny d`xpc dwiwxd xg`
ycewd oeyla `l` xq`p `l cere dwiwxd

:`l frla la`.úòøö òâð åìéôàelit`
miny my dia zilc `xw (i`d ixg`) ygel
didz ik zrxv rbp `xewy dwiwxd lr
myl (bi `xwie) odkd l` `aede mc`a

:`ad mlerl wlg el oi` d`etxåìéôàå
.äùî ìà àø÷éårbp `le ileg `l ea oi`y

exikfn oi`e dknd lr eygll ie`x oi`c
zekfa lvpdl `ed xeaqk `l` d`etx myl
:eygell xeq` xikfd `edy dxez ixac

.íééòîá ïéùîùîîåoi`e zaya dleg ly
:dizyl ywzi` dkiqc d`etx meyn jka

.úáùá íéáø÷ò ìòå íéùçð ìò ïéùçåìå:dciv meyn jka oi`e ewifi `ly liaya
.ïéòä ìò éìëoiyery oebk p"` .oird xxwl ick oird lr zekzn ilk ozil jxc oky

:zraha epir mitiwn epira ygy mc`l.ìèéðä éìë:zrahe oikq gztn oebkøáãá
.íéãùmdl micibn mde micy dyrna oil`ey xac mey oicae`yk oiyer oky

jvtg `evnn meyn zaya zeyrl xeq`e
:(gp diryi).øåñà ìåçá óàmicya le`yl

:dpkq meyn onwl yxtnckáøã àä éë
.÷çöécyd ywae micy dyrna l`ey did

:fx`d erlae qp el dyrpe ewifdløçàå êñ
.ùîùîî êëynynl jxc legac iepy ied
:jeql k"g`e.ïîù éøùmicy dyrn yi

ony ixy edl ixwe ony ici lr oil`eyy
ly zxtetya oil`eyy yie odea ixy epiide

:mivia ixy edl ixwe dvia.ïéáæëîù àìà
:oda le`yln erpnp jklïîù ìò íéùçåì

.éìëáùokxc micy dyrn oiyerd oze`
yegll okxc oi`e ilkay ony lr yegll
mc` jkitl liren epi`y ciay ony lr
yegl oi`e ciay onyn eci lr jeql leki
zpkq ea oi`e micy dyrn ea dyrp `ny

:cyd.óù:eipta ony jq.ïéçîözereara`
:u"pln.úîçã à÷éæcy eze` ly gex

:jzfg`y jipta d`ex ip` zng enyyäîç
.íìåòá ùé äæòqrky xne` did envr lr

:eileg ciakde mewnd eilréúééäù ïîæ ìëù
.'åëå õéîçî åðéé ïéàù éáø úà äàåø

:eiyrn lka dglvd dzidy xnelkéúøîà
.åîìåò úà éáø ìá÷:exky lkéáø äàåø

.øòöá:gny ip` jkl `adl xnzyn exkye
.ùéáãîzngn lelv dyrpe lwlwzn

:zening.éúøñç íåìëip` xne` dz`y
:izeper laeq.äæä íìåòá äîç ìâìâù`le

:zeycgzn zexe`ny cizrl.ïéøåñé ïéáéáç
:jilr oixtkny
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BzòcL äæ ,'ãéîú äzLî áì áBèå' .äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨§¥¦§¤¨¦¤¤©§
,'íéòø éðò éîé ìk' ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå .äáçø§¨¨§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¥¨¦¨¦
øîàc ,ìàeîLãk .íéáBè íéîéå úBúaL àkéàäå§¨¦¨©¨§¨¦¦§¦§¥§¨©
,ïðaø eðz .íééòî éìBç úlçz ,úñå éepéL ,ìàeîL§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦¨©¨¨
,øîæ ïéîk BúBà äNBòå ,íéøéLä øéL ìL ÷eñt àøBwä©¥¨¤¦©¦¦§¤§¦¤¤
äòø àéáî ,Bpîæ àìa úBàzLî úéáa ÷eñt àøBwäå§©¥¨§¥¦§¨§Ÿ§©¥¦¨¨
éðôì úãîBòå ,÷N úøâBç äøBzäL éðtî .íìBòì̈¨¦§¥¤©¨¤¤©§¤¤¦§¥
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì úøîBàå ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¤¤§¨¨¦¤¨

éða éðeàNò,éza ,dì øîà .íéöì Ba ïéðbðnL øBpëk E £¨¦¨¤§¦¤§©§¦¥¦¨©¨¦¦
,åéðôì äøîà .e÷qòúé äna ,ïéúBLå ïéìëBàL äòLa§¨¨¤§¦§¦©¤¦§©§¨§¨§¨¨
äøBza e÷ñòé ,ïä àø÷î éìòa íà ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦©£¥¦§¨¥©©§©¨
e÷ñòé ,ïä äðLî éìòa íà .íéáeúkáe íéàéápáe©§¦¦©§¦¦©£¥¦§¨¥©©§

äáe úBëìäa ,äðLîa,ïä ãeîìz éìòa íàå .úBãb ©¦§¨¨£¨¨©¨§¦©£¥©§¥
,úøöòa úøöò úBëìäa ,çñta çñt úBëìäa e÷ñòé©©§§¦§¤©©¤©§¦§£¤¤¨£¤¤
íeMî øæòìà ïa ïBòîL éaø ãéòä .âça âç úBëìäa§¦§¨¤¨¥¦©¦¦§¤¤§¨¨¦
àéáî ,Bðîæa ÷eñt àøBwä ìk ,àéððç ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤£©§¨¨©¥¨¦§©¥¦
LçBläå :'áBè äî Bzòa øáãå' øîàpL ,íìBòì äáBè¨¨¨¤¤¡©§¨¨§¦©§©¥
ïéàL éôì ,da ÷÷Bøáe ,ïðçBé éaø øîà :'eëå äknä ìò©©©¨§¨©©¦¨¨§¥¨§¦¤¥
,øîà áø ,øîzéà .ä÷é÷øä ìò íéîL íL ïéøékæî©§¦¦¥¨©¦©¨§¦¨¦§©©¨©
ìà àø÷iå' eléôà ,øîà àðéðç éaø .'úòøö òâð' eléôà£¦¤©¨©©©¦£¦¨¨©£¦©¦§¨¤
,úaLa íééòî éðáa ïéLîLîîe ïéëñ ,ïðaø eðz .'äLîŸ¤¨©¨¨¨¦§©§§¦¦§¥¥©¦©©¨
éìk ïéøéáòîe ,úaLa íéaø÷òå íéLçð úLéçì ïéLçBìå§£¦§¦©§¨¦§©§©¦©©¨©£¦¦§¦
äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .úaLa ïéòä áb ìò©©¨©¦©©¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤
,úaLa íéãL øáãa ïéìàBL ïéàå .øeñà ,ìhéð BðéàL éìëa ìáà .ìhéðä éìëa ,íéøeîà íéøáã§¨¦£¦¦§¦©¦¨£¨¦§¦¤¥¦¨¨§¥£¦¦§©¥¦©©¨

áøã àä ék .äðkñ íeMî àlà ,døîà àì éñBé éaø óàå .éñBé éaøk äëìä (ïéà) ,àðeä áø øîà .øeñà ìBça óà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©©¨¨©©¨¥£¨¨§©¦¥§©©¦¥Ÿ£¨¨¤¨¦©¨¨¦¨§©
àlL ãáìáe ,úaLa íééòî éðáa ïéLîLîîe ïéëñ ,ïðaø eðz .déèìôe àæøà ò÷t ,àñéð déì ãéáòúàå ,àæøàa òìáéàc ,óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥§¦§©§©§¨§¦§©¦¥¦¨¨©©§¨¨§¥¨©¨¨¨¦§©§§¦¦§¥¥©¦©©¨¦§¨¤Ÿ
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ì ïéøzeî ,íéöéa éøNå ïîL éøN ,ïðaø eðz .úçà,ãiaL ïîL ìò ïéLçBì ïéàå ,éìkaL ïîL ìò ïéLçBì .ïéáfënL éðtî àlà ,ïäa ìBàL ¤¨¨©¨¨¨¥¤¤§¨¥¥¦¨¦¦§¨¥¤¨¦§¥¤§©§¦£¦©¤¤¤©§¦§¥£¦©¤¤¤©¨
àçLéî déì éúééà .àæétLeà àeääì òìwéà ,àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø .éìkaL ïîMî ïéëñ ïéàå ,ãiaL ïîMî ïéëñ ,Cëéôì§¦¨¨¦¦¤¤¤©¨§¥¨¦¦¤¤¤©§¦©¦§¨©§¥©¨¨¨¦§©§©§¦¨©§¥¥¦§¨
.éqzéàå ,àúlî déì àcáò ,àëä àðéæç à÷ úîçc à÷éæ ,äøîà .àúzéà àéää déúéæç ,÷eMì ÷ôð .détàa éçîéö déì ï÷ôð ,óL ,àðîa§¨¨¨§©¨¥¦§¥§©¥§©©£¥¥©¦¦§¨¨§¨¦¨§¥¤¨¨¥¨¨¨£©¨¥¦§¨§¦©¥

éìò íéNà àì íéøöîá ézîN øLà äìçîä ìk' áéúk ,éøî øa äaøì àaà éaø déì øîà,íN àlL øçàî éëå ,'Eàôø 'ä éðà ék E ¨©¥©¦©¨§©¨©¨¦§¦¨©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤§¦¥£©¤Ÿ¨
îàiå' øîàpL ,Løãð Bîöòî ,äæ àø÷î ,ïðçBé éaø øîà éëä ,déì øîà ?änì äàeôøéäìà 'ä ìB÷ì òîLz òBîL íà ø,òîLz íà ,'E §¨¨¨¨©¥¨¦¨©©¦¨¨¦§¨¤¥©§¦§¨¤¤¡©©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤¦¦§©

åéãéîìz eñðëð ,øæòéìà éaø äìçLk ,äpç øa øa äaø øîà .'Eàôø 'ä éðà ék' ,ïk ét ìò óà .íéNà ,òîLz àì íàå .íéNà àìŸ¨¦§¦Ÿ¦§©¨¦©©¦¥¦£¦Ÿ§¤¨©©¨©©©¨§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨
äî éðtî éëå ,ïäì øîà .÷çNî äzà änì ,Bì eøîà .÷çNî àáé÷ò éaøå ,ïéëBa ïä eìéçúä .íìBòa Lé äfò änç ,ïäì øîà .Bøwáì§©§¨©¨¤¥¨©¨¥¨¨¦§¦¥¦§©¦£¦¨§©¥¨§¨¨©¨§©¥¨©¨¥§¦¦§¥©
Bðéé ïéàL éaø äàBø éðàL ïîæ ìkL ,÷çNî éðà Cëì ,ïäì øîà .äkáð àìå øòöa éeøL äøBz øôñ øLôà ,Bì eøîà .íéëBa ízà©¤¦¨§¤§¨¥¤¨¨§©©§Ÿ¦§¤¨©¨¥§¨£¦§©¥¤¨§©¤£¦¤©¦¤¥¥
äàBø éðàL åéLëòå .BîìBò éaø ìaé÷ íBìLå ñç ànL ézøîà ,Léaãî BðLáec ïéàå ,Léàáî BðîL ïéàå ,ä÷Bì BðzLt ïéàå ,õéîçî©§¦§¥¦§¨¤§¥©§©§¦§¥§¨©§¦¨©§¦¤¨©§¨¦¥©¦¨§©§¨¤£¦¤
äNòé øLà õøàa ÷écö ïéà íãà ék' eðéaø eðzãnéì ,Bì øîà .dlek äøBzä ïî ézøqéç íeìk ,àáé÷ò ,Bì øîà .çîN éðà ,øòöa éaø©¦§©©£¦¨¥©¨©£¦¨§¦©§¦¦©¨¨¨©¦©§¨©¥¦¨¨¥©¦¨¨¤£¤©£¤
éaøå äéøæò ïa øæòìà éaøå ,òLBäé éaøå ,ïBôøè éaø ,Bøwáì íéð÷æ äòaøà eñðëð ,øæòéìà éaø äìçLk ,ïðaø eðz .'àèçé àìå áBè§Ÿ¤¡¨¨©¨¨§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©§¨¨§¥¦§©§©¦©§§©¦§ª©§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦
íìBòáe äfä íìBòa éaøå ,äfä íìBòa íéîLb ìL ätéhL ,íéîLb ìù ätéhî ìàøNéì äzà áBè ,øîàå ïBôøè éaø äðòð .àáé÷ò£¦¨©£¨©¦©§§¨©©¨§¦§¨¥¦¦¨¤§¨¦¤¦¨¤§¨¦¨¨©¤§©¦¨¨©¤¨¨
äðòð .àaä íìBòáe äfä íìBòa éaøå ,äfä íìBòa änç ìbìbL ,änç ìbìbî øúBé ìàøNéì äzà áBè ,øîàå òLBäé éaø äðòð .àaä©¨©£¨©¦§ª©§¨©©¨§¦§¨¥¥¦©§©©¨¤©§©©¨¨¨©¤§©¦¨¨©¤¨¨©¨©£¨
éaø äðòð .àaä íìBòáe äfä íìBòa éaøå ,äfä íìBòa íàå áàL ,íàå áàî øúBé ìàøNéì äzà áBè ,øîàå äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©©¨§¦§¨¥¥¥¨¨¥¤¨¨¥¨¨©¤§©¦¨¨©¤¨¨©¨©£¨©¦
.Eì ïépî Bæ ,àáé÷ò ,Bì øîà .ïéøeqé ïéáéáç øîàL ,éãéîìz àáé÷ò éøác äòîLàå éðeënñ ,íäì øîà .ïéøeqé ïéáéáç ,øîàå àáé÷ò£¦¨§¨©£¦¦¦¦¨©¨¤©§¦§¤§§¨¦§¥£¦¨©§¦¦¤¨©£¦¦¦¦¨©£¦¨¦©¦§
áéúëe 'ä éðéòa òøä Nòiå ,['Bâå] íéìLeøéa Cìî äðL Lîçå íéMîçå Bëìîá äMðî äðL äøNò íézL ïa' ,LøBc éðà àø÷î ,øîà̈©¦§¨£¦¥¤§¥¤§¥¨¨§©¤§¨§©£¦¦§¨¥¨¨¨©¦¨©¦§©©©¨©§¥¥§¦
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.äøö÷ åúòãù:eilr `al cizry dn lk lr b`ece exiag zeb`c lk eall miyn
.äáçø:ofbx dxvw ezrc `"l jk lk db`c eall miyn epi`eúåúáù àëéà àäå

.íéáåè íéîéå:mipcrn el oi`y l`xyia ipr jl oi`y.úñå éåðùlke`e zqe dpyn
mirx h"eie zezay elit` jkitl miirn ileg zligz epiid lek`l libx epi`y xzei

b"d :elåúåà äùåòå íéøéùä øéù àøå÷ä
.øîæ ïéîëcewp epi`y zxg` dpibpa `xewy

xiyny t"r` xiy oink dze` dyere da
ezeyrl xeq` xiy exwire `ed mixiyd

:ez`ixwa `l` xiy oink÷åñô àøå÷ä
.åðîæ àìá úåàúùîä úéááepii lr aqina

miweqt `xewe dxez ixaca eizewigy dyer
m` la` dzynd ipa mda wgyl mx lewa
mei `edy oebk dzynd lr epnfa exne`
dcbd ixac eilr xne`e ecia qek lhepe aeh
:mlerl daeh `ian mei ly epiprn miweqte

.÷÷åøáåmcew wwxl miygln jxc oky
yie dyigld lr weqt xikfdl xeq`e ygld
oze` xne`e mdixg` wwxl okxcy miygl
frl oeyla my mdl oixikfne frl oeyla
ygel `l` xeq` oi`c xzenc iax l"`e
lr myd xikfny d`xpc dwiwxd xg`
ycewd oeyla `l` xq`p `l cere dwiwxd

:`l frla la`.úòøö òâð åìéôàelit`
miny my dia zilc `xw (i`d ixg`) ygel
didz ik zrxv rbp `xewy dwiwxd lr
myl (bi `xwie) odkd l` `aede mc`a

:`ad mlerl wlg el oi` d`etxåìéôàå
.äùî ìà àø÷éårbp `le ileg `l ea oi`y

exikfn oi`e dknd lr eygll ie`x oi`c
zekfa lvpdl `ed xeaqk `l` d`etx myl
:eygell xeq` xikfd `edy dxez ixac

.íééòîá ïéùîùîîåoi`e zaya dleg ly
:dizyl ywzi` dkiqc d`etx meyn jka

.úáùá íéáø÷ò ìòå íéùçð ìò ïéùçåìå:dciv meyn jka oi`e ewifi `ly liaya
.ïéòä ìò éìëoiyery oebk p"` .oird xxwl ick oird lr zekzn ilk ozil jxc oky

:zraha epir mitiwn epira ygy mc`l.ìèéðä éìë:zrahe oikq gztn oebkøáãá
.íéãùmdl micibn mde micy dyrna oil`ey xac mey oicae`yk oiyer oky

jvtg `evnn meyn zaya zeyrl xeq`e
:(gp diryi).øåñà ìåçá óàmicya le`yl

:dpkq meyn onwl yxtnckáøã àä éë
.÷çöécyd ywae micy dyrna l`ey did

:fx`d erlae qp el dyrpe ewifdløçàå êñ
.ùîùîî êëynynl jxc legac iepy ied
:jeql k"g`e.ïîù éøùmicy dyrn yi

ony ixy edl ixwe ony ici lr oil`eyy
ly zxtetya oil`eyy yie odea ixy epiide

:mivia ixy edl ixwe dvia.ïéáæëîù àìà
:oda le`yln erpnp jklïîù ìò íéùçåì

.éìëáùokxc micy dyrn oiyerd oze`
yegll okxc oi`e ilkay ony lr yegll
mc` jkitl liren epi`y ciay ony lr
yegl oi`e ciay onyn eci lr jeql leki
zpkq ea oi`e micy dyrn ea dyrp `ny

:cyd.óù:eipta ony jq.ïéçîözereara`
:u"pln.úîçã à÷éæcy eze` ly gex

:jzfg`y jipta d`ex ip` zng enyyäîç
.íìåòá ùé äæòqrky xne` did envr lr

:eileg ciakde mewnd eilréúééäù ïîæ ìëù
.'åëå õéîçî åðéé ïéàù éáø úà äàåø

:eiyrn lka dglvd dzidy xnelkéúøîà
.åîìåò úà éáø ìá÷:exky lkéáø äàåø

.øòöá:gny ip` jkl `adl xnzyn exkye
.ùéáãîzngn lelv dyrpe lwlwzn

:zening.éúøñç íåìëip` xne` dz`y
:izeper laeq.äæä íìåòá äîç ìâìâù`le

:zeycgzn zexe`ny cizrl.ïéøåñé ïéáéáç
:jilr oixtkny
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רמו
oifge` mipya cenr `w sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äé÷æç éùðà å÷éúòä øùà äîìù éìùî äìà íâ`niiwck diwfg icinlz epiid

did diwfgc llkn ilyn eazk ezriqe diwfg (.eh sc) `xza `aaa oitzeyda ol
oky lke yxcnd zia gzt lr axg urp (.cv sc lirl) oxn`cke lkl cnln

:cnil epa dypnly.åá çøèù çøåè ìëî:ecnll.äìéìòá åàáùe`a `ly
e`a `l` dltza d"awd iptl ywal
oi`y oegvp ly mixac exn`y dlilra

:daeyz mdl.àéä úçà äëøáäjl oi` ike
dzlre eaiyd zgvip daeyz xzei dkxa

:el.äùðîlltzdl `ly dlilra `a
dn ipriyez `l m` seqal `l` mewnl
zedl` x`yn xzei jl iz`xwy il lired
eizea` idl` ('d) iptl rpkie aizkc epiide
mixg` zedel` iptl `zyd crc llkn

:rpkp.àðúmyd z` dbedc opixn` ik
oileaba `ad mlerl wlg el oi` eizeize`a
:oikxan eid mya ixdy `l ycwna la`

.äâò ïåùìáådbr oeyl `l ycwna elit`
ycwd oeyla eizeize`a dbed epi`y frl
ibrla oeyl dbr oifrel x`y `l` eply
dber oeyl dbr `"l x"n (gk diryi) dty
oixacny mc` ipa zxeag ea yiy mewn
xeq`e ycwnl ueg ixw oileab leg ixac
dbr oeyla mizye mirax` oa my yxtl
la` wlg el oi` car i`e ycwnl ueg
ycwnae jk lk yprp epi` ycw oeyla
:yprp epi` eyexit xikfdl ebdpe li`ed

.íò òáéøù`xyi z` uaixy:mlityde l
.íòá äáéøî äùòel` mr el` maixd

ecia dgen dfe caer df dxf dcear wqra
:zwelgn icil e`ae.äàø àìå èáéðùdid

`le xwir xac lr cenrle dti hiadl xeaq
y` d`x onwl opixn`ck drhy d`x

:'eke ezn`n d`vei.ïéðáá êîëîúðly
dpal mewna oipaa edepzpy mixvn
d"awdl dyn el xn`y dcb`a yxtnck
mdl oi` m` eiykry dfd mrl zerxd dz`
xn` oipaa l`xyi ly mdipa oiniyn mipal
eli` iptl ielby oilkn md mivew d"awd el
dvxz m`e [mixenb] miryx eid miig md
z` `ivede jld odn cg` `ivede dqpz
dyrpy cr oipaa wqr jnknzp `"l .dkin

lk (.`i sc dheq) opixn`ck jn÷ñåòä

.êéìî åäéà øáñ àåä :ïëñîúî ïéðáál`xyi lk uawe ixka oa ray un`zp okle
:`xwna aizkck jelnl dvex dide eil`.êéìî åäéàmelya`l urei dyrp jkle

:eil` aeyze xacd lblbzi jk oiae jk oiae melya`l cecn dkelnd aeyzy ick
.äáéøî éî ìò:l`xyi ux`l qpkp `le yprp mixend `p erny xn`y oeray

.éúà àìã ïì àðîåiz`c `nlrl mraxi
mikln dyly edlka onwl yxtn inp ikde

:zeheicd drax`e.äîìù úà çéëåä
:'eke jia` cec xn`c lif`e yxtnckéðôîå

.íéáøá åçéëåäù ùðòð äî:eyiialõøô
.åìòéù éãë äîåçá úåöøô[eqpkie] (ecxie)

:geixaúåùòì éãë íúåà úøãâ äúàå
.àéøâðàqpkp in rcil mixrya eqpkiy ick

xbqy `"l x"n drxt zal qn zeabl ick
e mixrydcg` lr drxt zal lcbn dyr

ick my jxc mixaer mleke mixryd on
lk dcarle dcakl dnr oiievn eidiy
didy `"l `ixbp` ixw jlnd zia zcear
ripvne dxfrd zezlc xebql dnly libx
zery 'b oyil jln ly ekxce ecia zegztn
cenriy cr dxfrd lr oicner l`xyie meia
jl epziy dvex dz` mraxi el xn`e jlnd
mdl ozzy jzy` drxt zal `ixbp`

) :zegztnúéá] (úà[.àåìîäon zg`
dpae dnegd lzekl e`lne xcb zevxtd
dl oicaery miyp`le drxt zal lcbn my
xnelk jlna ci mxie aizk `xw i`dn lirl

:ea cxne jlnd cbpk mixaca mwõìçù
.åéðôá ïéìéôúxg` cvl zeptl el didy

`"l eipta `ly uelgle ezekln zni` iptn
ecbpk qixzdl `al eipta oilitz uleg

:dwfga.ïéìéôú õìçielba zeidl oekp oi`
jka cxna ligzd `ede] jlnd iptl y`x

:[jlnk bdep epi`y el xnele ze`xdléøéîâ
.äáéùé ïéàã:`xwn `le ipiqn dynl dkld

.÷éãö ìöà òùø áéùåäùmdl xne`e
oca cg`e l` ziaa cg` mlv mdl cinrdl

:enr enikqd.÷éãöì òùø åì øîà`wlq
dxf dcearl glt mraxik `xab jzrc
enr mly epzrc m` ira edpeiqpl `l`
wicvl ryx drhn did jke xaca dvxzp
aeye mivex eid ody minezg olek eidy cr

:oda xefgl mileki eid `l
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Cìî äi÷æç éLðà e÷ézòä øLà äîìL éìLî älà íb'©¥¤¦§¥§ŸŸ£¤¤§¦©§¥¦§¦¨¤¤
ãnéì Blek íìBòä ìëì ,äãeäé Cìî äi÷æç éëå ,'äãeäé§¨§¦¦§¦¨¤¤§¨§¨¨¨¦¥
çøBè ìkî ,àlà ?äøBz ãnéì àì Bða äMðîìå äøBz¨§¦§©¤§Ÿ¦¥¨¤¨¦¨©
áèenì eäìòä àì ,Ba ìîòL ìîò ìkîe ,Ba çøhL¤¨©¦¨¨¨¤¨©Ÿ¤¡¨©¨
àìå Bnò ìàå äMðî ìà 'ä øaãéå' øîàpL ,ïéøeqé àlà¤¨¦¦¤¤¡©©§©¥¤§©¤§¤©§Ÿ
Cìîì øLà àávä éøN úà íäéìò 'ä àáiå ,eáéL÷ä¦§¦©¨¥£¥¤¤¨¥©¨¨£¤§¤¤
íézLçða eäeøñàiå íéçBça äMðî úà eãkìiå øeMà©©¦§§¤§©¤©¦©©©§©§ª§©¦
'ä éðt úà äléç Bì øöéäáe' áéúëe ,'äìáa eäëéìBiå©¦ª¨¤¨§¦§¨¥¦¨¤§¥
ìltúiå ,åéúBáà éäìà ('ä) éðôlî ãàî òðkiå åéäìà¡Ÿ¨©¦¨©§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¥£¨©¦§©¥
íéìùeøé eäáéLéå ,Búpéçz òîLiå Bì øúòiå åéìà¥¨©¥¨¤©¦§©§¦¨©§¦¥§¨©¦
zãîì àä ,'íéäìàä àeä 'ä ék äMðî òãiå Búeëìîì§©§©¥©§©¤¦¨¡Ÿ¦¨¨©§¨

ìL ,ïðaø eðz .ïéøeqé ïéáéáçLelà .äìéìòa eàa äL ¤£¦¦¦¦¨©¨¨§Ÿ¨¨¨£¦¨¥
.'àBNpî éðBò ìBãb' áéúëc ,ïé÷ .äMðîe åNò ,ïé÷ ,ïä¥©¦¥¨§©¤©¦¦§¦¨£¦¦§
íéMMî éðBò ìBãb íeìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§¨£¦¥¦¦

éðôì àBèçì ïéãéúòL àBaéø,åNò .íäì çìBñ äzàå E ¦¤£¦¦©£§¨¤§©¨¥©¨¤¥¨
äléçza ,äMðî .'éáà Eì àéä úçà äëøáä' áéúëc¦§¦©£¨¨©©¦§¨¦§©¤©§¦¨
:åéúBáà éäìàì àø÷ óBqáìe ,äaøä úBäBìàì àø÷̈¨¥©§¥§©¨¨¥Ÿ¥£¨
åéúBiúBàa íMä úà äâBää óà ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©©¤¤©¥§¦¨

ìáe ïéìeábáe ,àðz :'eëåìL :äâò ïBLíéëìî äL §¨¨©§¦§¨¨¨§Ÿ¨§¨¦
.íò òaéøL ,'íòáøé' ,ïðaø eðz :'eëå úBèBéãä äòaøàå§©§¨¨¤§§¨©¨¨¨¨§¨¤¦©¨
,øçà øác .íòa äáéøî äNòL 'íòáøé' ,øçà øác̈¨©¥¨¨§¨¤¨¨§¦¨¨¨¨¨©¥
,íéîLaL íäéáàì ìàøNé ïéa äáéøî äNòL ,'íòáøé'¨¨§¨¤¨¨§¦¨¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
àeä ,'èáð' àeä ,àðz .äàø àìå èaépL ïa ,'èáð ïa'¤§¨¤¤¦¥§Ÿ¨¨¨¨§¨
.äàø àìå èaépL ,'èáð' ,'éøëa ïa òáL' àeä ,'äëéî'¦¨¤©¤¦§¦§¨¤¦¥§Ÿ¨¨
éøëa ïa òáL ,BîL äîe ,ïéðaa CîëîúpL 'äëéî'¦¨¤¦§©§¥©¦§¨©§¤©¤¦§¦

ìL ,ïðaø eðz .BîL,èáð ,ïä elàå .eàø àìå eèaéð äL §¨©¨¨§Ÿ¨¦§§Ÿ¨§¥¥§¨
úàöBéL ùà äàø ,èáð .äòøt éðéðâèöéàå ,ìôBúéçàå©£¦¤§¦§©§¦¥©§Ÿ§¨¨¨¥¤¥

éìî eäéà ,øáñ àeä .Búnàîàeä íòáøé ,àéä àìå .C ¥©¨§©¦¨¥§Ÿ¦¨¨§¨
ìò Bì äçøfL úòøö äàø ,ìôBúéçà .dépéî ÷ôðc¦§©¦¥£¦¤¨¨¨©©¤¨§¨©
Bza òáL úa ,àéä àìå .Cìî eäéà ,øáñ àeä .Búnà©¨§©¦¨©§Ÿ¦©¤©¦

îìL dpéî à÷ôðc àåä,äòøt éðéðâèöéà eàøL änä ,'äáéøî éî änä' áéúëc éàî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàc ,äòøt éðéðâèöéà .ä ¦¦§©¨¦©§ŸŸ¦§©§¦¥©§Ÿ§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦¥¨¥§¦¨¥¨¤¨¦§©§¦¥©§Ÿ
.ä÷Bì äáéøî éî é÷ñò ìòL ,eòãé àì ïäå .'eäeëéìLz äøBàéä ãBliä ïaä ìk' eøîà ,ä÷Bì àeä íéna ìàøNé ìL ïòéLBnL eàø .eòèå§¨¨¤¦¨¤¦§¨¥©©¦¤¨§¨©¥©¦©§¨©§¦§¥Ÿ¨§¤©¦§¥¥§¦¨¤
íìBòa 'ãéçëäì' ,'äîãàä éðt ìòî ãéîLäìe ãéçëäìe íòáøé úéa úàhçì äfä øáca éäéå' áéúëc ,éúàc àîìòì éúà àìc ïì àðîe§¨¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥¦§¦©§¦©¨¨©¤§©©¥¨¨§¨§©§¦§©§¦¥©§¥¨©¨¨§©§¦¨¨
BçéëBäL éðtî ,Lðòð äî éðtîe .äîìL úà çéëBäL éðtî ,úeëìnì íòáøé äëæ äî éðtî ,ïðçBé éaø øîà .àaä íìBòì 'ãéîLäìe' ,äfä©¤§©§¦¨¨©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¨¨¨¨§¨©©§¦§¥¤¦©¤§ŸŸ¦§¥©¤¡©¦§¥¤¦

éáà ãåc ,Bì øîà .'åéáà ãåc øéò õøt úà øâñ àBlnä úà äða äîìL Cìna ãé íéøä øLà øácä äæå' øîàpL ,íéaøaúBöøt õøt E ¨©¦¤¤¡©§¤©¨¨£¤¥¦¨©¤¤§ŸŸ¨¨¤©¦¨©¤¤¤¦¨¦¨¦¨©¨¦¨¦¨©§¨
,ïîçð áø øîà ,'Cìna ãé íéøä øLà äæå' éàîe .äòøt úáì àéøbðà úBNòì éãk íúBà zøãb äzàå ,ìâøì ìàøNé eìòiL éãk äîBça©¨§¥¤©£¦§¨¥¨¤¤§©¨¨©§¨¨§¥©£©§©§¨§©©§Ÿ©§¤£¤¥¦¨©¤¤¨©©©§¨
áeLz äzò Baìa íòáøé øîàiå' øîàpL ,íìBòä ïî Bzãøè ,íòáøéa Ba äéäL çeøä úeqb ,ïîçð áø øîà .åéðôa åéléôz õìçL¤¨©§¦¨§¨¨¨©©©§¨©¨©¤¨¨§¨¨§¨§¨©¦¨¨¤¤¡©©Ÿ¤¨¨§¨§¦©¨¨
äãeäé Cìî íòáçø ìà íäéðBãà ìà äfä íòä áì áLå íéìLeøéa 'ä úéáa íéçáæ úBNòì äfä íòä äìòé íà ,ãåc úéáì äëìînä©©§¨¨§¥¨¦¦©£¤¨¨©¤©£§¨¦§¥¦¨©¦§¨¥¨¨©¤¤£¥¤¤§©§¨¤¤§¨
,áéúéc íòáçøì déì eæçc ïåék .ãáìa äãeäé úéa éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéàc ,éøéîb ,øîà .'äãeäé Cìî íòáçø ìà eáLå éðeâøäå©£¨¦§¨¤§©§¨¤¤§¨¨©§¦¦§¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥§¨¦§¨¥¨§¨¥¦§©§¨§¨¥
éìâò éðL Nòiå Cìnä õòåiå' ãiî .déøúa eìæàå ,éì ïéìè÷å éàåä úeëìîa ãøBî ,àðáéúé éàå .àcáò àäå àkìî àä ,éøáñ .àðîéà÷ àðàå©£¨¨¥§¨¨§¦¨©§¨§¨©§¨§¦¨¥§¨¥©©§£©§¨§¦¦§¨§¨§¥¦¨©¦¨©©¤¤©©©§¥¤§¥

éäìà äpä íéìLeøé úBìòî íëì áø íäéìà øîàiå áäæãçàä úàå ìà úéáa ãçàä úà íNiå ,íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E ¨¨©Ÿ¤£¥¤©¨¤¥£§¨©¦¦¥¡Ÿ¤¦§¨¥£¤¤¡¥¤¤¦§¨¦©¨¤¤¨¤¨§¥¥§¤¨¤¨
ìöà òLø áéLBäL ,äãeäé áø øîà ,'õòåiå' éàî .'ïãa ïúðàkìî ,eäì øîà .ïéä ,déì eøîà .àðãéáòc ìk ìò eúéîúç ,eäì øîà .÷écö ¨©§¨©©¦¨©¨©©§¨¤¦¨¨¥¤©¦¨©§¨§¦©¨§¨¥§¨¨§¥¦¨©§©§¨

.íBìLå ñç ,÷écö déì øîà ?íéáëBk úãBáòì çìôîì eléôà .ïéä ,déì eøîà ?eúãéáò eëì àðéîàc ìk .ïéä ,déì eøîà .éåäéîì àðéòä¥¨§¤§¥¨§¥¦¨§¨¥¨§¨¥§¨§¥¦£¦§¦§©©£©¨¦¨©¥©¦©§¨

.déøîéîì eúéìa÷ éà ,éòa à÷c àeä eäðéqpéîì ,àlà .íéáëBk úãBáòì çìt ,íòáøék àøáâc Czòc à÷ìñ ,÷écvì òLø déì øîà̈©¥¨¨©©¦¨§¨©§¨§©§¨§¨¨§¨¨©©£©¨¦¤¨§¦©¦§§¨¨¥¦©§¦§¥§¥
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סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף קא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oixcdpq(iriax meil)

éLðà e÷ézòä øLà äîìL éìLî älà íb'[icinlzÎ]Cìî äi÷æç ©¥¤¦§¥§ŸŸ£¤¤§¦©§¥¦§¦¨¤¤
,'äãeäély ilyn xtq z` ewizrd eicinlze diwfgy ,xnelk §¨

,xacd denz ok m`e ,l`xyi mrl dxez cnll ick jlnd dnly
,'d ipira rxd z` dypn dyr recnéëåeia`äãeäé Cìî äi÷æç §¦¦§¦¨¤¤§¨

äøBz ãnéì Blek íìBòä ìëìxtq z` ewizrdy weqta x`eank §¨¨¨¦¥¨
,lkl cnll ilynåeli`,äøBz ãnéì àì Bða äMðîìokzi `l ixde §¦§©¤§Ÿ¦¥¨

,dxez eia` ecnil i`ceae ,xacdàlàdf dyrnn cenll yi ¤¨
yBa çøhL çøBè ìkî,eia` diwfgeäìòä àì ,Ba ìîòL ìîò ìkîe ¦¨©¤¨©¦¨¨¨¤¨©Ÿ¤¡¨

áèenìdxyid jxcl dypn z` xifgd `l -ïéøeqé àlàe`ay ©¨¤¨¦¦
,eilrøîàpL(biÎi bl 'a i"dc)àìå Bnò ìàå äMðî ìà 'ä øaãéå' ¤¤¡©©§©¥¤§©¤§¤©§Ÿ

eãkìiå øeMà Cìîì øLà àávä éøN úà íäéìò 'ä àáiå ,eáéL÷ä¦§¦©¨¥£¥¤¤¨¥©¨¨£¤§¤¤©©¦§§
íéçBça äMðî úà[digd igla migipny zrahÎ]eäeøñàiå ¤§©¤©¦©©©§

íézLçða[zyegp ly ze`lylyaÎ]áéúëe ,'äìáa eäëéìBiåweqta ©§ª§©¦©¦ª¨¤¨§¦
`adøöéäáe'éäìà ('ä) éðôlî ãàî òðkiå åéäìà 'ä éðt úà äléç Bì §¨¥¦¨¤§¥¡Ÿ¨©¦¨©§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¥

,åéúBáàíéìùeøé eäáéLéå Búpéçz òîLiå Bì øúòiå åéìà ìltúiå £¨©¦§©¥¥¨©¥¨¤©¦§©§¦¨©§¦¥§¨©¦
'íéäìàä àeä 'ä ék äMðî òãiå Búeëìîìàä ,[ixd]zãîìdyrnn §©§©¥©§©¤¦¨¡Ÿ¦¨¨©§¨

dfïéáéáçLd md,ïéøeqédxezd lkn xzei dypnl eliredy ¤£¦¦¦¦
.diwfg eia` ecnily

`xnbd d`ian dcedi jln dypna dyrnd o`k xkfedy ab`
:epipra `ziixaìL ,ïðaø eðzäLmc` ipaeàajexa yecwd iptl ¨©¨¨§Ÿ¨¨

`l` ,dlitz jxca `ly `edäìéìòazegvpzd zprha - ¨£¦¨
e ,zpbed daeyz dilr aiydl xyt` i`y zexbzde,ïé÷ ,ïä elà¥¥©¦

.äMðîe åNò:`ziixad zx`anáéúëc ,ïé÷(bi c ziy`xa)xg`l ¥¨§©¤©¦¦§¦
'd l` oiw xn`Ie' ,lad z` oiw bxdy'àBNpî éðBò ìBãbyexite , ©Ÿ¤©¦¤¨£¦¦§

y `ed weqtdøîàoiwíeìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì[ikeÎ]éðBò ìBãb ¨©§¨¨¦¤¨§¨£¦
ig` z` izbxdyîly mpeeràBaéø íéMMl`xyi lk -ïéãéúòL ¥¦¦¦¤£¦¦

éðôì àBèçìE,lbrd `hga,íäì çìBñ äzàålgn ef dprh zngne ©£§¨¤§©¨¥©¨¤
.`ed jexa yecwd el

:`ziixad dkiynnáéúëc ,åNò(gl fk ziy`xa)awri `ay xg`l , ¥¨¦§¦
eia` l` eUr xn`Ie' ,eiyr ly eizekxa z` gwle epia`äëøáä ©Ÿ¤¥¨¤¨¦©£¨¨

éáà Eì àéä úçàezpeeke , 'JaIe Flw eUr `VIe ia` ip` mb ipkxA ©©¦§¨¦¨£¥¦©¨¦¨¦©¦¨¥¨Ÿ©¥§§
,zetqep zekxa el oi` ike ,`ed jexa yecwd itlk dzid ef dprha
yi ok`y xdxdl mewn el did zlawzn ezprh dzid `l m`e
okle ,'d cia zexeqn zekxad lk oi`e ,dlilg zeieyx izy

.ezprh dlawzd
okeäMðîlltzd `l ,laa jln cia ieay didyky ,dlilra `a §©¤

`l` ,'dl cinäaøä úBäBìàì àø÷ äléçzazeceard lkl - ©§¦¨¨¨¥©§¥
,ederiyed `le ,cary zexfdåwx,åéúBáà éäìàì àø÷ óBqáìlre §§©¨¨¥Ÿ¥£¨

ezxvn epriyei `l m`y ,el xn`y ,'dl dprh el dzid df ici
zecearl eizelitzn xzei 'dl ezlitz el dlired `ly `vnp
eidl` 'd ipR z` dNg Fl xvdkE' weqtd oeyln ok ecnle ,zexf§¨¥¦¨¤§¥¡Ÿ¨
yi 'eizea` idl`' oeyldne ,'eiza` idl` iptNn c`n rpMIe©¦¨©§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¥£Ÿ¨
seqa wxe ,mixg` midl`l lltzn did dry dze` cry cenll

.eizea` idl` 'dl `xw
:dpyna epipyåéúBiúBàa íMä úà äâBää óà ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©©¤¤©¥§¦¨

'eëåoi`.`ad mlerl wlg el §
:df oic xn`p izn zx`an `xnbdàðzdf oic ,`ziixaa epipy - ¨¨

cg`a `ed `ad mlerl wlg el oi` yxetnd myd z` dbeddy
,mipte` ipynïéìeábáe,ycwnd zial uegn myd z` dbdyk e` - ©§¦

,ycewd oeyla elit`e ,l`xyi ux` ileab lkaìáeäâò ïBLe` - §¨¨¨
ziaa elit`e ,ycewd oeyl dpi`y frl oeyla myd z` dbdyk
,ycwnd ziaae ,ycwd oeyla myd z` xikfnd la` ,ycwnd

cinz zkqna x`eank ,my exikfdl ebdpy oeik ,yprp epi`f"t)

.(a"n

:dpyna epipyìL'eëå úBèBéãä äòaøàå íéëìî äLwlg mdl oi` §Ÿ¨§¨¦§©§¨¨¤§§
.dypne a`g` mraxi ,mikln dyly ,`ad mlerl

:hap oa mraxi oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz`xwp dnl ¨©¨¨
eny,'íòáøé'itlíò òaéøLux`l zayl l`xyi mrl mxb - ¨¨§¨¤¦©¨

.m`ihgdy mi`hgd zngn miltyene miveax,øçà øác`xwp ¨¨©¥

eny'íòáøé'itlíòa äáéøî äNòLcearl mdl mxby zngny - ¨¨§¨¤¨¨§¦¨¨¨
,dxf dcearl caer cg`dy ,df mr df miax eid dxf dcear

.dpcari `ly ecia dgen exiageäáéøî äNòL ,'íòáøé' ,øçà øác̈¨©¥¨¨§¨¤¨¨§¦¨
,íéîLaL íäéáàì ìàøLé ïéadkiynn .dxf dceara m`ihgdy ¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

eny `xwp dnle :`ziixadïa ,'èáð ïa'mc` eze` lyàìå èaépL ¤§¨¤¤¦¥§Ÿ
äàød`x `le ,xacd xwir z` oiadle ahid hiadl xeaq didy - ¨¨

.oldl x`eaiy enk ,epiad `le ,ahid
,àðz,mraxi ly eia`àeädpeknd,'èáð'e'äëéî' àeäinia didy ¨¨§¨¦¨

dxf dcearl lqt cinrde mihteyd(fi mihtey)e ,ïa òáL' àeä¤©¤
,'éøëaz` xifgdl mrd lk evxe bxdpe melya` cxny xg`ly ¦§¦

cxnd z` ixka oa ray ycig ,ezeklnl cec(` k 'a l`eny).
:eizeny z` `ziixad zx`anäàø àìå èaépL ,'èáð'hiady - §¨¤¦¥§Ÿ¨¨

,x`eaiy enke ,epiad `le ,xacd xwir z` oiadlCîëîúpL 'äëéî'¦¨¤¦§©§¥
ïéðaamigipn mixvnd eide ,cearyd onfa mixvna didy - ©¦§¨

epiax dyn mrxzdyke ,mipal mewna oipaa l`xyi ly zewepiz
el` zewepz elcbi m`y `ed jexa yecwd el aiyd ef dxifb lr
epiax dyn `ivede ,xacd z` zeqpl 'd el dyxde ,miryx eidi
z` liykde dxf dcear car lcbyk wepiz eze` ok`e ,mdn cg`

:`ziixad dtiqen .l`xyiBîL äîe,izin`dBîL éøëa ïa òáL. ©§¤©¤¦§¦§
:oiad `le 'hap' d`x dn zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL ,ïðaøeàø àìå eèaéð äLmieqn xacl oniq `edy xac ehiad - ©¨¨§Ÿ¨¦§§Ÿ¨
,exwirl edepiad `leéðéðâèöéàå ,ìôBúéçàå ,èáð ,ïä elàå- §¥¥§¨©£¦¤§¦§©§¦¥
ly miakeka mifegd.äòøt:`xnbd zx`anùà äàø ,èáð ©§Ÿ§¨¨¨¥

Búnàî úàöBéLøáñ àeä ,c oniq dfyéìî eäéàCenvr `edy - ¤¥¥©¨§©¦¨¥
,jln didi `edy ayge jlnd cec zeklna cxn okle ,jln didi

,ixka oa ray `ed 'hap'y lirl x`eankàéä àìådid df `le - §Ÿ¦
`l` ,ezn`n y`d z`ivia fnxdäépéî ÷ôðc àeä íòáøémraxi - ¨¨§¨¦§©¦¥

.y`d ly oniqd did dfe ,l`xyi lr jlne ,hapn `viy `ed
:`xnbd dkiynnàeä ,Búnà ìò Bì äçøfL úòøö äàø ìôBúéçà£¦¤¨¨¨©©¤¨§¨©©¨

øáñc oniq `ed df xacyCìî eäéàokle ,jln didi envr `edy - §©¦¨©
dyrpe ltezig` eil` sxhvd jlnd ceca melya` cxnyk
jk xg`y xaqe ,cecn zeklnd dligz lhpizy ick ,evrei

,jln didi envr `ede ,jelni `l melya` mby xacd lblbziàìå§Ÿ
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oixcdpq(iriax meil)

éLðà e÷ézòä øLà äîìL éìLî älà íb'[icinlzÎ]Cìî äi÷æç ©¥¤¦§¥§ŸŸ£¤¤§¦©§¥¦§¦¨¤¤
,'äãeäély ilyn xtq z` ewizrd eicinlze diwfgy ,xnelk §¨

,xacd denz ok m`e ,l`xyi mrl dxez cnll ick jlnd dnly
,'d ipira rxd z` dypn dyr recnéëåeia`äãeäé Cìî äi÷æç §¦¦§¦¨¤¤§¨

äøBz ãnéì Blek íìBòä ìëìxtq z` ewizrdy weqta x`eank §¨¨¨¦¥¨
,lkl cnll ilynåeli`,äøBz ãnéì àì Bða äMðîìokzi `l ixde §¦§©¤§Ÿ¦¥¨

,dxez eia` ecnil i`ceae ,xacdàlàdf dyrnn cenll yi ¤¨
yBa çøhL çøBè ìkî,eia` diwfgeäìòä àì ,Ba ìîòL ìîò ìkîe ¦¨©¤¨©¦¨¨¨¤¨©Ÿ¤¡¨

áèenìdxyid jxcl dypn z` xifgd `l -ïéøeqé àlàe`ay ©¨¤¨¦¦
,eilrøîàpL(biÎi bl 'a i"dc)àìå Bnò ìàå äMðî ìà 'ä øaãéå' ¤¤¡©©§©¥¤§©¤§¤©§Ÿ

eãkìiå øeMà Cìîì øLà àávä éøN úà íäéìò 'ä àáiå ,eáéL÷ä¦§¦©¨¥£¥¤¤¨¥©¨¨£¤§¤¤©©¦§§
íéçBça äMðî úà[digd igla migipny zrahÎ]eäeøñàiå ¤§©¤©¦©©©§

íézLçða[zyegp ly ze`lylyaÎ]áéúëe ,'äìáa eäëéìBiåweqta ©§ª§©¦©¦ª¨¤¨§¦
`adøöéäáe'éäìà ('ä) éðôlî ãàî òðkiå åéäìà 'ä éðt úà äléç Bì §¨¥¦¨¤§¥¡Ÿ¨©¦¨©§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¥

,åéúBáàíéìùeøé eäáéLéå Búpéçz òîLiå Bì øúòiå åéìà ìltúiå £¨©¦§©¥¥¨©¥¨¤©¦§©§¦¨©§¦¥§¨©¦
'íéäìàä àeä 'ä ék äMðî òãiå Búeëìîìàä ,[ixd]zãîìdyrnn §©§©¥©§©¤¦¨¡Ÿ¦¨¨©§¨

dfïéáéáçLd md,ïéøeqédxezd lkn xzei dypnl eliredy ¤£¦¦¦¦
.diwfg eia` ecnily

`xnbd d`ian dcedi jln dypna dyrnd o`k xkfedy ab`
:epipra `ziixaìL ,ïðaø eðzäLmc` ipaeàajexa yecwd iptl ¨©¨¨§Ÿ¨¨

`l` ,dlitz jxca `ly `edäìéìòazegvpzd zprha - ¨£¦¨
e ,zpbed daeyz dilr aiydl xyt` i`y zexbzde,ïé÷ ,ïä elà¥¥©¦

.äMðîe åNò:`ziixad zx`anáéúëc ,ïé÷(bi c ziy`xa)xg`l ¥¨§©¤©¦¦§¦
'd l` oiw xn`Ie' ,lad z` oiw bxdy'àBNpî éðBò ìBãbyexite , ©Ÿ¤©¦¤¨£¦¦§

y `ed weqtdøîàoiwíeìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì[ikeÎ]éðBò ìBãb ¨©§¨¨¦¤¨§¨£¦
ig` z` izbxdyîly mpeeràBaéø íéMMl`xyi lk -ïéãéúòL ¥¦¦¦¤£¦¦

éðôì àBèçìE,lbrd `hga,íäì çìBñ äzàålgn ef dprh zngne ©£§¨¤§©¨¥©¨¤
.`ed jexa yecwd el

:`ziixad dkiynnáéúëc ,åNò(gl fk ziy`xa)awri `ay xg`l , ¥¨¦§¦
eia` l` eUr xn`Ie' ,eiyr ly eizekxa z` gwle epia`äëøáä ©Ÿ¤¥¨¤¨¦©£¨¨

éáà Eì àéä úçàezpeeke , 'JaIe Flw eUr `VIe ia` ip` mb ipkxA ©©¦§¨¦¨£¥¦©¨¦¨¦©¦¨¥¨Ÿ©¥§§
,zetqep zekxa el oi` ike ,`ed jexa yecwd itlk dzid ef dprha
yi ok`y xdxdl mewn el did zlawzn ezprh dzid `l m`e
okle ,'d cia zexeqn zekxad lk oi`e ,dlilg zeieyx izy

.ezprh dlawzd
okeäMðîlltzd `l ,laa jln cia ieay didyky ,dlilra `a §©¤

`l` ,'dl cinäaøä úBäBìàì àø÷ äléçzazeceard lkl - ©§¦¨¨¨¥©§¥
,ederiyed `le ,cary zexfdåwx,åéúBáà éäìàì àø÷ óBqáìlre §§©¨¨¥Ÿ¥£¨

ezxvn epriyei `l m`y ,el xn`y ,'dl dprh el dzid df ici
zecearl eizelitzn xzei 'dl ezlitz el dlired `ly `vnp
eidl` 'd ipR z` dNg Fl xvdkE' weqtd oeyln ok ecnle ,zexf§¨¥¦¨¤§¥¡Ÿ¨
yi 'eizea` idl`' oeyldne ,'eiza` idl` iptNn c`n rpMIe©¦¨©§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¥£Ÿ¨
seqa wxe ,mixg` midl`l lltzn did dry dze` cry cenll

.eizea` idl` 'dl `xw
:dpyna epipyåéúBiúBàa íMä úà äâBää óà ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©©¤¤©¥§¦¨

'eëåoi`.`ad mlerl wlg el §
:df oic xn`p izn zx`an `xnbdàðzdf oic ,`ziixaa epipy - ¨¨

cg`a `ed `ad mlerl wlg el oi` yxetnd myd z` dbeddy
,mipte` ipynïéìeábáe,ycwnd zial uegn myd z` dbdyk e` - ©§¦

,ycewd oeyla elit`e ,l`xyi ux` ileab lkaìáeäâò ïBLe` - §¨¨¨
ziaa elit`e ,ycewd oeyl dpi`y frl oeyla myd z` dbdyk
,ycwnd ziaae ,ycwd oeyla myd z` xikfnd la` ,ycwnd

cinz zkqna x`eank ,my exikfdl ebdpy oeik ,yprp epi`f"t)

.(a"n

:dpyna epipyìL'eëå úBèBéãä äòaøàå íéëìî äLwlg mdl oi` §Ÿ¨§¨¦§©§¨¨¤§§
.dypne a`g` mraxi ,mikln dyly ,`ad mlerl

:hap oa mraxi oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz`xwp dnl ¨©¨¨
eny,'íòáøé'itlíò òaéøLux`l zayl l`xyi mrl mxb - ¨¨§¨¤¦©¨

.m`ihgdy mi`hgd zngn miltyene miveax,øçà øác`xwp ¨¨©¥

eny'íòáøé'itlíòa äáéøî äNòLcearl mdl mxby zngny - ¨¨§¨¤¨¨§¦¨¨¨
,dxf dcearl caer cg`dy ,df mr df miax eid dxf dcear

.dpcari `ly ecia dgen exiageäáéøî äNòL ,'íòáøé' ,øçà øác̈¨©¥¨¨§¨¤¨¨§¦¨
,íéîLaL íäéáàì ìàøLé ïéadkiynn .dxf dceara m`ihgdy ¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

eny `xwp dnle :`ziixadïa ,'èáð ïa'mc` eze` lyàìå èaépL ¤§¨¤¤¦¥§Ÿ
äàød`x `le ,xacd xwir z` oiadle ahid hiadl xeaq didy - ¨¨

.oldl x`eaiy enk ,epiad `le ,ahid
,àðz,mraxi ly eia`àeädpeknd,'èáð'e'äëéî' àeäinia didy ¨¨§¨¦¨

dxf dcearl lqt cinrde mihteyd(fi mihtey)e ,ïa òáL' àeä¤©¤
,'éøëaz` xifgdl mrd lk evxe bxdpe melya` cxny xg`ly ¦§¦

cxnd z` ixka oa ray ycig ,ezeklnl cec(` k 'a l`eny).
:eizeny z` `ziixad zx`anäàø àìå èaépL ,'èáð'hiady - §¨¤¦¥§Ÿ¨¨

,x`eaiy enke ,epiad `le ,xacd xwir z` oiadlCîëîúpL 'äëéî'¦¨¤¦§©§¥
ïéðaamigipn mixvnd eide ,cearyd onfa mixvna didy - ©¦§¨

epiax dyn mrxzdyke ,mipal mewna oipaa l`xyi ly zewepiz
el` zewepz elcbi m`y `ed jexa yecwd el aiyd ef dxifb lr
epiax dyn `ivede ,xacd z` zeqpl 'd el dyxde ,miryx eidi
z` liykde dxf dcear car lcbyk wepiz eze` ok`e ,mdn cg`

:`ziixad dtiqen .l`xyiBîL äîe,izin`dBîL éøëa ïa òáL. ©§¤©¤¦§¦§
:oiad `le 'hap' d`x dn zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL ,ïðaøeàø àìå eèaéð äLmieqn xacl oniq `edy xac ehiad - ©¨¨§Ÿ¨¦§§Ÿ¨
,exwirl edepiad `leéðéðâèöéàå ,ìôBúéçàå ,èáð ,ïä elàå- §¥¥§¨©£¦¤§¦§©§¦¥
ly miakeka mifegd.äòøt:`xnbd zx`anùà äàø ,èáð ©§Ÿ§¨¨¨¥

Búnàî úàöBéLøáñ àeä ,c oniq dfyéìî eäéàCenvr `edy - ¤¥¥©¨§©¦¨¥
,jln didi `edy ayge jlnd cec zeklna cxn okle ,jln didi

,ixka oa ray `ed 'hap'y lirl x`eankàéä àìådid df `le - §Ÿ¦
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øáñc oniq `ed df xacyCìî eäéàokle ,jln didi envr `edy - §©¦¨©
dyrpe ltezig` eil` sxhvd jlnd ceca melya` cxnyk
jk xg`y xaqe ,cecn zeklnd dligz lhpizy ick ,evrei

,jln didi envr `ede ,jelni `l melya` mby xacd lblbziàìå§Ÿ
àéä`l` ,zrxvay fnxd did df `le -àåä Bza òáL úadid - ¦©¤©¦¦

jlnd cecl d`yipy ltezig` ly ezckp ray zal oniq df
à÷ôðcäîìL dpéî.jlnd dnly dpnn clepy - ¦§©¨¦©§ŸŸ

:`xnbd dkiynnäòøt éðéðâèöéà,mzii`xa erhàîç éaø øîàc ¦§©§¦¥©§Ÿ§¨©©¦¨¨
áéúëc éàî ,àðéðç éaøaxfby xg`l xn`py weqtd yexit edn - §©¦£¦¨©¦§¦

min `ivedl `ayky zngn l`xyi ux`l qpki `ly dyn lr 'd
l`xyil xn` rlqdn

'mixend `p erny'(bi k xacna),äáéøî éî änä'ipa Eax xW` ¥¨¥§¦¨£¤¨§¥
mireci min el`y d`xp 'dnd' oeylne 'mA WcTIe 'd z` l`xUi¦§¨¥¤©¦¨¥¨

`id weqtd zpeeke ,xg` mewna exkfed xakyänämindeàøL ¥¨¤¨
,eòèå äòøt éðéðâèöéày ,mzerh dzid dneeàømiakekaïòéLBnL ¦§©§¦¥©§Ÿ§¨¨¤¦¨

,ä÷Bì àeä íéna ìàøNé ìLokleeøîày xefbl drxtlïaä ìk' ¤¦§¨¥©©¦¤¨§¨©¥
'eäeëéìLz äøBàéä ãBliäeòãé àì ïäåepiad `l -éî é÷ñò ìòL ©¦©§¨©§¦§¥Ÿ¨§¤©¦§¥¥

ä÷Bì äáéøîin ly df oipr lr yprdl cizr epiax dyny - §¦¨¤
.xe`il miclid zklyda mzxifb mdl dlired `le ,daixn

mlerl wlg oi` mraxily dpyna xen`d z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .`adéúàc àîìòì éúà àìc ïì àðîeepl oipne - §¨¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥

,`ad mlerl wlg mraxil oi`yáéúëc(cl bi '` mikln)ixg` ¦§¦
wlg dyre ,dxf dcearl zena dpay mraxi ze`hg e`aedy

,ef dxf dcearl mipdk mrdníòáøé úéa úàhçì äfä øáca éäéå'©§¦©¨¨©¤§©©¥¨¨§¨
,'äîãàä éðt ìòî ãéîLäìe ãéçëäìe,jk weqtd z` yexcl yie §©§¦§©§¦¥©§¥¨©¨¨

,'ãéçëäì'epiid,äfä íìBòa`l` ,`v`v mey epnn x`yp `ly §©§¦¨¨©¤
eixg` jlny l`xyi jln dIg` oa `WrA ici lr ebxdp mlek©§¨¤£¦¨

(fk eh '` mikln),'ãéîLäìe'epiid,àaä íìBòìwlg el didi `ly §©§¦¨¨©¨
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oixcdpq(iying meil)

:`xnbd zxne`éðBìéMä äiçà óàåxenb wicve `iap didyäòè §©£¦¨©¦¦¨¨
ef dvr zngníúçåmdl xn`iy dn lk eyriy azk eze` lr §¨©

.mraxi
:mraxil mzg ipeliyd dig`y `xnbd dgikenàäcixdy -àeäé §¨¥

onf xg`l l`xyi lr jlny iWnp oaäåä äaø à÷écölecb wicv - ¦§¦©¦¨©¨£¨
,didøîàpL(`lÎl i 'a mikln)úBáéèä øLà ïòé àeäé ìà 'ä øîàiå' ¤¤¡©©Ÿ¤¤¥©©£¤¡¦¨

íéòéáø éða áàçà úéáì úéNò éááìa øLà ìëk éðéòa øLiä úBNòì©£©¨¨§¥©§¨£¤¦§¨¦¨¦¨§¥©§¨§¥§¦¦
,'ìàøNé àqk ìò Eì eáLé,wicv didy gkeneemewn lknáéúk ¥§§©¦¥¦§¨¥§¦

eixg`y weqtaìëa ìàøNé éäìà 'ä úøBúa úëìì øîL àì àeäéå'§¥Ÿ¨©¨¤¤§©¡Ÿ¥¦§¨¥§¨
,'ìàøNé úà àéèçä øLà íòáøé úàhç ìòî øñ àì Bááìeéàî §¨Ÿ¨¥©©Ÿ¨¨§¨£¤¤¡¦¤¦§¨¥©

déì àîøb,mraxi cinrdy adfd ilbrn xq `ly el mxb dn - §©¨¥
,did xenb wicv ixdeíéúôOì äúeøk úéøa ,ééaà øîàmc` - ¨©©©¥§¦§¨©§¨©¦

envr xeaicd ,jkl oiekzd `l eala m` s` ,xac eiztya xne`d
,dxwi xac eze`y mxebøîàpLlk z` bexdl `edi dvxyk ¤¤¡©

eli`k mipt cinrd ,dxf dcearl ,'lra'l a`g` cinrdy mipdkd
xn`e ,lrad z` cearl dvex mb `edàeäé èòî ìòaä ãáò áàçà'©§¨¨©©©©§¨¥

'äaøä epãáòé(gi i my)ipdk lk z` seq`l gilvd jk ici lre , ©©§¤©§¥
epcari `edi' eiztya xn`y zngne ,mbxde ,cg` mewnl lrad

.hap oa mraxi ze`hg ixg`n xq `ly xacd mxbp ,'daxdàáø̈¨
,øîày oeik ,mraxi ly adfd ilbr z` xiqd `ly mrhdBîúBç ¨©¨

,äòèå ,äàø éðBìéMä äiçà ìL,lirl x`azdy dn gken o`kne ¤£¦¨©¦¦¨¨§¨¨
.mzge drh ipeliyd dig` s`y

áéúëc(a d ryed),'íìeëì øñeî éðàå e÷éîòä íéèN äèçLå'xe`iaae ¦§¦§©£¨¥¦¤§¦©£¦¨§¨
df weqtíä ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ïðçBé éaø øîàmiryxd - ¨©©¦¨¨¨©©¨¨¥

élMî e÷éîòäizxngdy dnn xzei mdly dxf dceara exingd - ¤§¦¦¤¦
ixdy ,izeevna ip`ézøîà éðày wxìkinìâøì äìBò BðéàLzial £¦¨©§¦¨¤¥¤¨¤¤

ycwndäNòa øáBò,iny wx izxn` ip`y ,'mNkl xqEn ip`e' edfe ¥©£¥©£¦¨§ª¨
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המשך בעמוד ג

oifge` mipy` cenr aw sc ± oey`x wxt`nw `aa
.øáãá äòè éðåìéùä äéçà óàå:dyrn eze`a mzge iz` edpiieqpl xaqcøîàðù

.'ä úøåúá úëìì øîù àì àåäéå áéúëå øùéä úåùòì 'åâå àåäé ìà 'ä øîàéå
llkn drhe d`x ipeliyd dig` ly enzeg `ax xn`e dil `nxb i`n opixn`e

:drh `edc.å÷éîòä íéèù äèçùåcaer mihymihyy my lr dxf dcear i
:dxf dcearl hegyl dixg`.å÷éîòä

lbxl dlery in lky exn`y exingde
iptl ehgyie ekliy ick axga xwci

:milbrd.íìåëì øñåî éðàå`l ikp` xnelk
in lk xnel invr ceakl jk lk izyg
eygy enk axga xwci lbxl dler epi`y
`nlra oixeqi `l` dxf dcear ceakl md
mihy `"l dyra xarc xnelk mizxqi
ewinrd ixg`n exqy mdly zeihy xnelk
dlery in lk dzin eaiigy dhigy cr
oeyl dhgye .milbrd z` gipne lbxl

:dhigy.úåðòøåôì úðîåæîdwlgp myy
dnlyd z` gwie dil jinqc l`xyi zekln

:'ebe mirxw xyr mipyl drxwieíåéáå
.éã÷ô'n oze`n dpyd lkay a`a dryza

ea zeprxetl onefn mei xacna ecnry dpy
dpey`xa ziad axgp ea milbxn exfg

:dipyae.äãåäé ãøéå àéää úòá éäéå
dtixy daiigzp xnzy zeprxetl zpnefn

:eipa ipy ezne.óñåé úà åéçà åøëî íëùá
mirex jig` `ld (fl ziy`xa) aizkck
jenqd xtk epiid `xwa aizkc ozece mkya
eyxcnk inp i` mky my lr z`xwpe mkyl

:ebxdl eilr oipc eidyä÷ìçð íëùá
.ãåã úéá úåëìî:(ai `) miklna aizkck

.íéìùåøé ìù ä÷úôîxefgl `ly dllkn
:dceara wlg lehil `le mlerl da

.ä÷úôîdwzt ltp (.et sc n"a) oebk
aezkd milyexi ly zwfgn xnelk `riwxn

:da mezge.éôåã íåù:'nba mebnib.åùãçù
:dig`l mraxi oia dxez ixac eyxcäúöé

å ìå÷ úá.äøîà:mraxi z` ekilndykéî
.âøäù:cec.éúùìôä úàyixen did ok i"re

eafrzy eipal migely epzz okl zb mkl
:mixg` ekilnze cec zia zeklnáéæëà éúá

.áæëàìmiafkn mz` cec zia iklnl
eidz jkitl l`xyi ikln xg` mzklde

:afk ihy ody mieb cia afk`l oixqnp.'åëå øîàðù ä"á÷ä àìà åéáà ïéàoi`e
l`xyi zqpk jxaln rpeny cala ef `l` l`xyi zqpk itlke dlrn itlk dlifb
zekxa) mzd xn`ck dkxa xace xac lk lr epwz minkgy d"awdl lfeb `ed

:d`elne ux`d 'dl xn`py olfb `xwp jxan epi`e mrehd lk (.dl scéúùë
.åæ úà åæ úåæéúîä úåì÷îecia yiy mc`k

ekilyne efizne xg` lwn ea dkne '` lwn
ixg`n l`xyi z` mraxi gicd jk wegxa

:mgxk lra 'd.áäæ éãåcr ixii`c icii`
:`xw i`d yxtn mraxi ly milbra `zyd

.øùá ìù äôå÷ êåúîdaxd el yiyk
:mdep `ed lek`lìàøùé åéä íòáøé ãò
.ãçà ìâòî íé÷ðåécg` lbr `hg lr oiwel
b"d :xacna eyryïé÷ðåé åéä êìéàå ïàëî

.íéìâò äùìùîly iyilye mraxin mipy
mipy mixtqa aezky dn itle xacnd
dyry mipyn xnelk `gip milbr dylye
dylye xacna dyrpy iyilye mraxi
dnd dyly (l ilyn) enk iyily epiid

:mizrci `l drax`e epnn e`ltpãçà
.àøèéì òøëäá äòáøàå íéøùòî`wec e`l

sky dnk c`n hren xac xnelk `l`
sc) a"a df cvn xzei df cvl dhep lwynd

:`xhil rxkd ied dnk (.htã"ë øçàì
.úåøåã:lbrd dyrnl.äæ ÷åñôaizkc

axgyk diwcv inia `kde icwt meiae lbra
eze` axw xird zecewt eaxw aezk ziad
lbrd dyrnne icwt meiae xn`py dyrn
dyrp oeygp iniac zexec c"k diwcv cr
cr oeygpn zexec dnk aeyge `v lbrd
epa caer epa frea epa oenly oeygp diwcv
dia` epa mragx epa dnly epa cec epa iyi
epa difg` epa mxei epa htyedi epa `q` epa
fg` epa mzei epa difer epa divn` epa y`ei
diy`i epa oen` epa dypn epa diwfg epa
df xg` df eklne eipa miwiedie fg`edi epa
ixd miwiedi ly epa oikiedi md cg` xece
dlbedy ezekln miiq `l miwiedi c"k
ediwcv ekilnde xbqnde yxgd mr laal
diwcv aiyg `w `l jklde enewna ecec
:c"k xeca jln `edc diytp dit`a xec

.íéëìî äùìùá ùéøã äåäãi`w dedc
:wlg mdl oi` mikln dylyc 'ipzna
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.øáãá äòè éðåìéùä äéçà óàå:dyrn eze`a mzge iz` edpiieqpl xaqcøîàðù
.'ä úøåúá úëìì øîù àì àåäéå áéúëå øùéä úåùòì 'åâå àåäé ìà 'ä øîàéå
llkn drhe d`x ipeliyd dig` ly enzeg `ax xn`e dil `nxb i`n opixn`e

:drh `edc.å÷éîòä íéèù äèçùåcaer mihymihyy my lr dxf dcear i
:dxf dcearl hegyl dixg`.å÷éîòä

lbxl dlery in lky exn`y exingde
iptl ehgyie ekliy ick axga xwci

:milbrd.íìåëì øñåî éðàå`l ikp` xnelk
in lk xnel invr ceakl jk lk izyg
eygy enk axga xwci lbxl dler epi`y
`nlra oixeqi `l` dxf dcear ceakl md
mihy `"l dyra xarc xnelk mizxqi
ewinrd ixg`n exqy mdly zeihy xnelk
dlery in lk dzin eaiigy dhigy cr
oeyl dhgye .milbrd z` gipne lbxl

:dhigy.úåðòøåôì úðîåæîdwlgp myy
dnlyd z` gwie dil jinqc l`xyi zekln

:'ebe mirxw xyr mipyl drxwieíåéáå
.éã÷ô'n oze`n dpyd lkay a`a dryza

ea zeprxetl onefn mei xacna ecnry dpy
dpey`xa ziad axgp ea milbxn exfg

:dipyae.äãåäé ãøéå àéää úòá éäéå
dtixy daiigzp xnzy zeprxetl zpnefn

:eipa ipy ezne.óñåé úà åéçà åøëî íëùá
mirex jig` `ld (fl ziy`xa) aizkck
jenqd xtk epiid `xwa aizkc ozece mkya
eyxcnk inp i` mky my lr z`xwpe mkyl

:ebxdl eilr oipc eidyä÷ìçð íëùá
.ãåã úéá úåëìî:(ai `) miklna aizkck

.íéìùåøé ìù ä÷úôîxefgl `ly dllkn
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:dig`l mraxi oia dxez ixac eyxcäúöé

å ìå÷ úá.äøîà:mraxi z` ekilndykéî
.âøäù:cec.éúùìôä úàyixen did ok i"re

eafrzy eipal migely epzz okl zb mkl
:mixg` ekilnze cec zia zeklnáéæëà éúá

.áæëàìmiafkn mz` cec zia iklnl
eidz jkitl l`xyi ikln xg` mzklde

:afk ihy ody mieb cia afk`l oixqnp.'åëå øîàðù ä"á÷ä àìà åéáà ïéàoi`e
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ekilyne efizne xg` lwn ea dkne '` lwn
ixg`n l`xyi z` mraxi gicd jk wegxa
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:`xw i`d yxtn mraxi ly milbra `zyd
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:mdep `ed lek`lìàøùé åéä íòáøé ãò
.ãçà ìâòî íé÷ðåécg` lbr `hg lr oiwel
b"d :xacna eyryïé÷ðåé åéä êìéàå ïàëî

.íéìâò äùìùîly iyilye mraxin mipy
mipy mixtqa aezky dn itle xacnd
dyry mipyn xnelk `gip milbr dylye
dylye xacna dyrpy iyilye mraxi
dnd dyly (l ilyn) enk iyily epiid

:mizrci `l drax`e epnn e`ltpãçà
.àøèéì òøëäá äòáøàå íéøùòî`wec e`l

sky dnk c`n hren xac xnelk `l`
sc) a"a df cvn xzei df cvl dhep lwynd

:`xhil rxkd ied dnk (.htã"ë øçàì
.úåøåã:lbrd dyrnl.äæ ÷åñôaizkc

axgyk diwcv inia `kde icwt meiae lbra
eze` axw xird zecewt eaxw aezk ziad
lbrd dyrnne icwt meiae xn`py dyrn
dyrp oeygp iniac zexec c"k diwcv cr
cr oeygpn zexec dnk aeyge `v lbrd
epa caer epa frea epa oenly oeygp diwcv
dia` epa mragx epa dnly epa cec epa iyi
epa difg` epa mxei epa htyedi epa `q` epa
fg` epa mzei epa difer epa divn` epa y`ei
diy`i epa oen` epa dypn epa diwfg epa
df xg` df eklne eipa miwiedie fg`edi epa
ixd miwiedi ly epa oikiedi md cg` xece
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ediwcv ekilnde xbqnde yxgd mr laal
diwcv aiyg `w `l jklde enewna ecec
:c"k xeca jln `edc diytp dit`a xec

.íéëìî äùìùá ùéøã äåäãi`w dedc
:wlg mdl oi` mikln dylyc 'ipzna
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ïéøáça çzôðmze`a xnelk ,'epixag'a epicenil z` gztp xgn - ¦§©§©§¦

.`ad mlerl wlg mdl oi`e ,epizenk minkg icinlz eidy mikln
,dlil eze`adéîìça déì éæçúéà äMðî àúàjlnd dypn `a - £¨§©¤¦§£¥¥§¤§¥

,melga el d`xpeøîà,iy` axl elø÷ Ceáàc éøéáçå Cøáçïì úé ¨©£¥¨©£¥¥©£¨¥¨
e` jly mixag ep`y dz` xeaq ike ,'jixag' epze` dpkn dz` -
il xen` ok m` ,eplyl dnec dbxca dz`y xnelk ,jia` ly

àéöBnä àøLéîì úéòa àëéäîztd z` reval yi okidn - ¥¥¨¨¥§¦§¨©¦
.'`ivend' dilr mikxanydéì øîà,iy` axàðòãé àìipi` - £©¥¨§©§¨

.rceidéì øîà,iy` axl dypnàéöBnä àøLéîì úéòác àëéäî £©¥¥¥¨§¨¥§¦§¨©¦
ïì úéø÷ Cøáçå ,úøéîb àìyi okidn ,efk dheyt dkld elit` - ¨§¦©©£¥¨¨¥¨

epl `xew dz`e ,zcnl `l oiicr ,'`ivend' zkxa xg` reval
.'jixag'déì øîà,iy` axéì déøîâàl -n,ef dkld ize` cøçîìe £©¥©§§¥¦§¨¨

à÷øéôa CîMî déì àðLéøcizyxca jnya ef dkld xne` xgne - ¨¥§¨¥¦§¨§¦§¨
.micinlzd iptldéì øîàzkxal ztd z` reval yi ,dypn £©¥

`ivendàìeMéa íéø÷c àëéäîeligzde enxwedy mewn eze`n - ¥¥¨§¨¥¦¨
`le ,ztd ly ipevigd wlga `edy ,xepza ztd ly dipt zet`dl

.jx `edy iniptd wlgdndéì øîà,dypnl iy` axøçàî £©¥¥©©
éàä élek eúîéëçcmi`iwa mz`y ,jk lk minkg mziidy oeik - ©£¦¦¥©

,mi`iwa eppi` ep` s`y zekldaúãBáòì eúéçìt à÷ àîòè éàî©©£¨¨¨§¦©£©
íéáëBk.dxf dcear mzcar recn -déì øîà,dypníúä úåä éà ¨¦£©¥¦£¥¨¨

my ziid m` -[èé÷ð] (àðèé÷ð) úåäzèäøe àîéìb éìetéLa £¥¨¦§¦¥§¦¨§©§§
éàøúaà,jkxca jl rixtz `ly ,jznilb iley z` mixn ziid - ©¨§©

lecb gk did onf eze`ay itl ,dxf dcear cearl ixg` ux ziide
.dxf dcear ly rxd xvileäì øîà ,øçîìiy` axçzôð' ,ïðaøì §¨¨£©§§©¨¨¦§©

'àúååaøamdy ,'epizeax'a zwqerd dpyna epicenil z` gztp - §©§¨¨
.`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnd zyly

:`xnbd zxne` .a`g` ly eny zernyn z` zyxec `xnbd
myd zernyn,'áàçà'didy'çà'x -r,íéîMìeúãBáòì áà ©§¨¨©¨©¦¨©£©

,íéáëBkzx`an .eipa z` ade` a`y enk ,xzeia dade` didy ¨¦
,el` zepeyll xewnd z` `xnbdáéúëc ,'íéîMì çà'(fi fi ilyn) ¨©¨©¦¦§¦

,'ãìeé äøöì çà',rx xac lr xrve dgp` oeyl efy 'g`' ,xnelk ¨§¨¨¦¨¥
e .dilr gp`idl yiy ,dxv zrl `xapáéúëc ,'íéáëBk úãBáòì áà'¨©£©¨¦¦§¦

(bi bw mildz),'íéða ìò áà íçøk'md epa lr a`d ingxy gkene §©¥¨©¨¦
.milecb

weqta xn`p :a`g` iabl exn`py miweqt zyxec `xnbdmikln)

(`lÎl fh '`,eiptl xW` lMn 'd ipirA rxd ixnr oA a`g` UrIe'©©©©§¨¤¨§¦¨©§¥¥¦Ÿ£¤§¨¨
,ïðçBé éaø øîà 'èáð ïa íòáøé úàhça Bzëì ì÷ðä éäéåoeyln ©§¦£¨¥¤§§©Ÿ¨¨§¨¤§¨¨©©¦¨¨

zexiary cenll yi weqtdáàçà äNòL úBl÷eidúBøeîçk ©¤¨¨©§¨©£
,íòáøé äNòL,mraxin xzei mixeng mi`hga `hg a`g`eéðtîe ¤¨¨¨¨§¨¦§¥

áeúkä äìz äîdlwlwd z`,íòáøéami`ad l`xyi iklnay ©¨¨©¨§¨¨§¨
,'mraxi ze`hg' lrn exq `ly xn`p mdixg`àeäL éðtîÎ] ¦§¥¤

[mraxiäì÷ìwì äléçz äéäl`xyia oey`xd jlnd did `ed - ¨¨§¦¨©©§¨¨
.dxf dcear cary

,mvx`a l`xyi zbdpd iabl weqta xn`pìò íélâk íúBçaæî íb'©¦§§¨§©¦©
'éãN éîìz(ai ai ryed),ïðçBé éaø øîà,weqtd oeyl xe`iaaEì ïéà ©§¥¨¨¨©©¦¨¨¥§

íìúå íìz ìk,dyixgnd zyixg xeriy -àìL ,ìàøNé õøàa ¨¤¤¨¤¤§¤¤¦§¨¥¤Ÿ
.Bì äåçzLäå íéáëBk úãBáò áàçà åéìò ãéîòä¤¡¦¨¨©§¨£©¨¦§¦§©£¨

zxxan .`ad mlerl wlg a`g`l oi`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbdéúàc àîìòì éúà àìã ïì àðîe`eai `l a`g`y oipne - §¨¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .`ad mlerláéúëc(`k `k '` mikln)ézøëäå' ¦§¦§¦§©¦

øé÷a ïézLî áàçàìzexiwa zeaygn ziynd zrc xa mc`Î] §©§¨©§¦§¦
,[eal'ìàøNéa áeæòå øeöòåyexcl yie ,[xfrpe wfegn mc`Î] §¨§¨§¦§¨¥

el didi `ly weqtdn'øeöò'wfegn mc` -å ,äfä íìBòadidi `l ¨¨¨©¤§
el'áeæò'`eal xfrp mc` -.àaä íìBòì ¨¨¨©¨

:zeklnl l`xyiay miryx mikln ekf recn zx`an `xnbdøîà̈©
aøéøîò äëæ äî éðtî ,ïðçBé é,a`g` ly eia` -úeëìnìéðtî , ©¦¨¨¦§¥©¨¨¨§¦©©§¦§¥

éñBäLãçà Cøk ózg` xir -øîàpL ,ìàøNé õøàa(ck fh '` mikln) ¤¦§¨¤¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©
àø÷iå øää úà ïáiå óñk íéøkëa øîL úàî ïBøîL øää úà ï÷iå'©¦¤¤¨¨Ÿ§¥¤¤¤§¦§©¦¨¤©¦¤¤¨¨©¦§¨

.'ïBøîL øää éðãà øîL íL ìò äða øLà øéòä íL [úà]¤¥¨¦£¤¨¨©¤¤¤£Ÿ¥¨¨Ÿ§
áàçà äëæ äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàixnr oaúeëìnìly jex` onf ¨©©¦¨¨¦§¥©¨¨©§¨©©§

íéøNòa äðzéðL äøBzä úà ãaékL éðtî ,äðL íézLe íéøNò¤§¦§©¦¨¨¦§¥¤¦¥¤©¨¤¦§¨§¤§¦
,úBiúBà íézLe,dxezd z` caiky oipneøîàpL(cÎa k '` mikln) §©¦¦¤¤¡©

,l`xyia mx` jln ccd oa mgly onfaáàçà ìà íéëàìî çìLiå'©¦§©©§¨¦¤©§¨
àeä éì Eáäæe Etñk ããä ïa øîà äk Bì øîàiå ,äøéòä ìàøNé Cìî¤¤¦§¨¥¨¦¨©Ÿ¤Ÿ¨©¤£©©§§§¨§¦

éLðåéðáe E,íä éì íéáBhä Eipc` LxacM xn`Ie l`xUi Kln orIe §¨¤¨¤©¦¦¥©©©¤¤¦§¨¥©Ÿ¤¦§¨§£Ÿ¦
el xn`e ccd oa siqed f`e ,'il xW` lke ip` Ll KlOd(hÎe k my) ©¤¤§£¦§¨£¤¦

éìà éãáò úà çìLà øçî úòk íà ék'éza úàå Eúéa úà eNtçå E ¦¦¨¥¨¨¤§©¤£¨©¥¤§¦§¤¥§§¤¨¥
éãáòéðéò ãîçî ìk äéäå E,eç÷ìå íãéá eîéNé El`xUi Kln `xwIe £¨¤§¨¨¨©§©¥¤¨¦§¨¨§¨¨©¦§¨¤¤¦§¨¥

il` glW iM WTan df drx iM E`xE `p ErC xn`Ie ux`d ipwf lkl§¨¦§¥¨¨¤©Ÿ¤§¨§¦¨¨¤§©¥¦¨©¥©
lM eil` Exn`Ie ,EPOn iYrpn `le iadfle iRqklE ipalE iWpl§¨©§¨©§©§¦§¦§¨¦§Ÿ¨©§¦¦¤©Ÿ§¥¨¨

,da`z `Fle rnWY l` mrd lke mipwGdããä ïá éëàìîì øîàiå ©§¥¦§¨¨¨©¦§©§Ÿ¤©Ÿ¤§©§£¥¤£©
äðBLàøá [Ecáò ìà] (êãáòì) zçìL øLà ìk Cìnä éðBãàì eøîà¦§©¦©¤¤Ÿ£¤¨©§¨¤©§§¨¦¨

[eipae eiyp ,eadfe etqk z` gwiyÎ]ìëeà àì äfä øácäå äNòà¤¡¤§©¨¨©¤Ÿ©
,'úBNòìeyekx lk z` mx` jlnl zzl a`g` mikqdy ,xnelk ©£

,xxal yie ,'eipir cngn' z` `l j` ,ezgtyneéðéò ãîçî éàîE- ©©§©¥¤
,'jipir cngn' mx` jln edpiky xacd eze` ednäøBz øôñ åàì̈¥¤¨

axiqe ezgwl mx` jln dvxy ,dxezd xtql dpeekd oi` m`d -
.dxezd z` a`g` caiky gkene ,el epzil a`g`

:`xnbd dywnàîìécl `id 'jipir cngn'a dpeekd `ny -úãBáò ¦§¨£©
.íéáëBk:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - ¨¦Ÿ¨§¨©§¨

,ok yxtlàìå äáàú àì) íòä ìëå íéð÷fä ìk åéìà eøîàiå' áéúëc¦§¦©Ÿ§¥¨¨©§¥¦§¨¨¨
,['äáàú àBìå òîLz ìà] (òîùúllk jxca iepik `ed 'mipwf'e ©¦§©§Ÿ¤

z` epnn lehil ccd oa zpeek dzid m`e ,minkg icinlzl
.ecia dxqenln epnn mirpen mipwfd eid recn ,dxf dceard

:dywne `xnbd dkiynnBåä àúäác éáñ àîìéãåzpeek `ny - §¦§¨¨¥§¨£¨£
`xnbd dgikene .ok el exn`y miryxe milty mipwfl weqtd

,miryx lr 'mipwf' oeyl zkiiyyáéúk àì éîiabl xn`p `l ike - ¦Ÿ§¦
ixg` secxiy ltezig` el uriy ,jlnd ceca melya` zcixn

,ecal jlnd cec z` bexdie e`av mr cec dpgnéðéòa øácä øLéiå'©¦©©¨¨§¥¥
éáñ ,óñBé áø øîàå ,['ìàøNé éð÷æ ìk éðéòáe] (íéð÷æäå) íBìLáà©§¨§¥¥¨¦§¥¦§¨¥§¨©©¥¨¥

àúäác`l` ,minkg icinlz mpi` o`k mixen`d 'l`xyi ipwf' - §¨£¨
.ltezig` ly drxd ezvrl enikqdy miryxe milty mipwf

:`xnbd zvxzníúältezig` zvr iabl -,'íòä ìëå' áéúk àì ¨¨Ÿ§¦§¨¨¨
la` ,miryx eid my mixen`d mipwfdy yxtl xyt` okleàëä̈¨

,a`g` iabl -é÷écö ïBäa Båä àìc øLôà éàc ,'íòä ìëå' áéúk- §¦§¨¨¨§¦¤§¨§¨£§©¦¥
dgikene .miwicv mb l`xyi mr lka eid `ly okzi `l ixdy

,miwicv l`xyi mra eid onf eze`ay `xnbdáéúëexn`p - §¦
weqta(gi hi '` mikln)l`fg z` jilndl `iapd edil`l 'd xn`yk ,

jk xg`y ,`iapl ryil` z`e l`xyi jlnl `edi z`e mx` jlnl
,l`xyi axwn dxf dceard icaer lk z` mzyly ezixki
ìòaì eòøk àì øLà íékøaä ìk íéôìà úòáL ìàøNéá ézøàLäå'§¦§©§¦§¦§¨¥¦§©£¨¦¨©¦§©¦£¤Ÿ¨§©©©

'Bì ÷Lð àì øLà ätä ìëåmitl` zray mda eidy gkene §¨©¤£¤Ÿ¨©
dceard z` xeqnln epnn mirpen eid `l i`cea mde ,miwicv
,dxez xtql dzid mx` jln zpeek i`ce `l` mx` jlnl dxf
,mdl rnye ,el epxqni `ly mrd lke mipwfd el exn` okle

.dxezd z` a`g` caiky gkene
:a`g` ly epipra zexnin d`ian `xnbd,áàçà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©§¨

äéä ìe÷L,xacl di`xde ,zeiekf eivge zepeer eivg -øîàpL ¨¨¨¤¤¡©
(k ak '` mikln),dnglna a`g` zeniy 'd dvxyk ,éî 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oixcdpq(iying meil)

çôzéàc,`ixady xg`l -Léøc à÷ øãäyxece xfeg did - §¦§©£©¨¨¥
.mpipraéøîà,eicinlz el exn` -eäa úLøc àìc Cìò zìéa÷ àì ¨§¦¨©¥§§£©§¨¨§©§

.mpipra yexcl `ly dleg ziidyk jnvr lr zlaiw `l m`d -
øîà,mdléa øcäà àðàc ,eäa eøãä éî eäðéàdyly mze` ike - ¨©¦§¦£©§©£¨¤§©¦

ip` mb ok zngny ,mirxd mdiyrn lr daeyza exfg mikln
.mzepba yexcln ia xefgl jixv

:dnec oipra sqep dyrn d`ian `xnbdìLà é÷Bà ,éMà áøäL ©©¦¥©§Ÿ¨
íéëìîdylyy zxne`d ,epizpyn iptl ecenil miiqe cnr - §¨¦

,`ad mlerl wlg mdl oi` el` miklnøîà,eicinlzløçîì ¨©§¨¨
ïéøáça çzôðmze`a xnelk ,'epixag'a epicenil z` gztp xgn - ¦§©§©§¦

.`ad mlerl wlg mdl oi`e ,epizenk minkg icinlz eidy mikln
,dlil eze`adéîìça déì éæçúéà äMðî àúàjlnd dypn `a - £¨§©¤¦§£¥¥§¤§¥

,melga el d`xpeøîà,iy` axl elø÷ Ceáàc éøéáçå Cøáçïì úé ¨©£¥¨©£¥¥©£¨¥¨
e` jly mixag ep`y dz` xeaq ike ,'jixag' epze` dpkn dz` -
il xen` ok m` ,eplyl dnec dbxca dz`y xnelk ,jia` ly

àéöBnä àøLéîì úéòa àëéäîztd z` reval yi okidn - ¥¥¨¨¥§¦§¨©¦
.'`ivend' dilr mikxanydéì øîà,iy` axàðòãé àìipi` - £©¥¨§©§¨

.rceidéì øîà,iy` axl dypnàéöBnä àøLéîì úéòác àëéäî £©¥¥¥¨§¨¥§¦§¨©¦
ïì úéø÷ Cøáçå ,úøéîb àìyi okidn ,efk dheyt dkld elit` - ¨§¦©©£¥¨¨¥¨

epl `xew dz`e ,zcnl `l oiicr ,'`ivend' zkxa xg` reval
.'jixag'déì øîà,iy` axéì déøîâàl -n,ef dkld ize` cøçîìe £©¥©§§¥¦§¨¨

à÷øéôa CîMî déì àðLéøcizyxca jnya ef dkld xne` xgne - ¨¥§¨¥¦§¨§¦§¨
.micinlzd iptldéì øîàzkxal ztd z` reval yi ,dypn £©¥

`ivendàìeMéa íéø÷c àëéäîeligzde enxwedy mewn eze`n - ¥¥¨§¨¥¦¨
`le ,ztd ly ipevigd wlga `edy ,xepza ztd ly dipt zet`dl

.jx `edy iniptd wlgdndéì øîà,dypnl iy` axøçàî £©¥¥©©
éàä élek eúîéëçcmi`iwa mz`y ,jk lk minkg mziidy oeik - ©£¦¦¥©

,mi`iwa eppi` ep` s`y zekldaúãBáòì eúéçìt à÷ àîòè éàî©©£¨¨¨§¦©£©
íéáëBk.dxf dcear mzcar recn -déì øîà,dypníúä úåä éà ¨¦£©¥¦£¥¨¨

my ziid m` -[èé÷ð] (àðèé÷ð) úåäzèäøe àîéìb éìetéLa £¥¨¦§¦¥§¦¨§©§§
éàøúaà,jkxca jl rixtz `ly ,jznilb iley z` mixn ziid - ©¨§©

lecb gk did onf eze`ay itl ,dxf dcear cearl ixg` ux ziide
.dxf dcear ly rxd xvileäì øîà ,øçîìiy` axçzôð' ,ïðaøì §¨¨£©§§©¨¨¦§©

'àúååaøamdy ,'epizeax'a zwqerd dpyna epicenil z` gztp - §©§¨¨
.`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnd zyly

:`xnbd zxne` .a`g` ly eny zernyn z` zyxec `xnbd
myd zernyn,'áàçà'didy'çà'x -r,íéîMìeúãBáòì áà ©§¨¨©¨©¦¨©£©

,íéáëBkzx`an .eipa z` ade` a`y enk ,xzeia dade` didy ¨¦
,el` zepeyll xewnd z` `xnbdáéúëc ,'íéîMì çà'(fi fi ilyn) ¨©¨©¦¦§¦

,'ãìeé äøöì çà',rx xac lr xrve dgp` oeyl efy 'g`' ,xnelk ¨§¨¨¦¨¥
e .dilr gp`idl yiy ,dxv zrl `xapáéúëc ,'íéáëBk úãBáòì áà'¨©£©¨¦¦§¦

(bi bw mildz),'íéða ìò áà íçøk'md epa lr a`d ingxy gkene §©¥¨©¨¦
.milecb

weqta xn`p :a`g` iabl exn`py miweqt zyxec `xnbdmikln)

(`lÎl fh '`,eiptl xW` lMn 'd ipirA rxd ixnr oA a`g` UrIe'©©©©§¨¤¨§¦¨©§¥¥¦Ÿ£¤§¨¨
,ïðçBé éaø øîà 'èáð ïa íòáøé úàhça Bzëì ì÷ðä éäéåoeyln ©§¦£¨¥¤§§©Ÿ¨¨§¨¤§¨¨©©¦¨¨

zexiary cenll yi weqtdáàçà äNòL úBl÷eidúBøeîçk ©¤¨¨©§¨©£
,íòáøé äNòL,mraxin xzei mixeng mi`hga `hg a`g`eéðtîe ¤¨¨¨¨§¨¦§¥

áeúkä äìz äîdlwlwd z`,íòáøéami`ad l`xyi iklnay ©¨¨©¨§¨¨§¨
,'mraxi ze`hg' lrn exq `ly xn`p mdixg`àeäL éðtîÎ] ¦§¥¤

[mraxiäì÷ìwì äléçz äéäl`xyia oey`xd jlnd did `ed - ¨¨§¦¨©©§¨¨
.dxf dcear cary

,mvx`a l`xyi zbdpd iabl weqta xn`pìò íélâk íúBçaæî íb'©¦§§¨§©¦©
'éãN éîìz(ai ai ryed),ïðçBé éaø øîà,weqtd oeyl xe`iaaEì ïéà ©§¥¨¨¨©©¦¨¨¥§

íìúå íìz ìk,dyixgnd zyixg xeriy -àìL ,ìàøNé õøàa ¨¤¤¨¤¤§¤¤¦§¨¥¤Ÿ
.Bì äåçzLäå íéáëBk úãBáò áàçà åéìò ãéîòä¤¡¦¨¨©§¨£©¨¦§¦§©£¨

zxxan .`ad mlerl wlg a`g`l oi`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbdéúàc àîìòì éúà àìã ïì àðîe`eai `l a`g`y oipne - §¨¨§¨¨¥§¨§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .`ad mlerláéúëc(`k `k '` mikln)ézøëäå' ¦§¦§¦§©¦

øé÷a ïézLî áàçàìzexiwa zeaygn ziynd zrc xa mc`Î] §©§¨©§¦§¦
,[eal'ìàøNéa áeæòå øeöòåyexcl yie ,[xfrpe wfegn mc`Î] §¨§¨§¦§¨¥

el didi `ly weqtdn'øeöò'wfegn mc` -å ,äfä íìBòadidi `l ¨¨¨©¤§
el'áeæò'`eal xfrp mc` -.àaä íìBòì ¨¨¨©¨

:zeklnl l`xyiay miryx mikln ekf recn zx`an `xnbdøîà̈©
aøéøîò äëæ äî éðtî ,ïðçBé é,a`g` ly eia` -úeëìnìéðtî , ©¦¨¨¦§¥©¨¨¨§¦©©§¦§¥

éñBäLãçà Cøk ózg` xir -øîàpL ,ìàøNé õøàa(ck fh '` mikln) ¤¦§¨¤¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©
àø÷iå øää úà ïáiå óñk íéøkëa øîL úàî ïBøîL øää úà ï÷iå'©¦¤¤¨¨Ÿ§¥¤¤¤§¦§©¦¨¤©¦¤¤¨¨©¦§¨

.'ïBøîL øää éðãà øîL íL ìò äða øLà øéòä íL [úà]¤¥¨¦£¤¨¨©¤¤¤£Ÿ¥¨¨Ÿ§
áàçà äëæ äî éðtî ,ïðçBé éaø øîàixnr oaúeëìnìly jex` onf ¨©©¦¨¨¦§¥©¨¨©§¨©©§

íéøNòa äðzéðL äøBzä úà ãaékL éðtî ,äðL íézLe íéøNò¤§¦§©¦¨¨¦§¥¤¦¥¤©¨¤¦§¨§¤§¦
,úBiúBà íézLe,dxezd z` caiky oipneøîàpL(cÎa k '` mikln) §©¦¦¤¤¡©

,l`xyia mx` jln ccd oa mgly onfaáàçà ìà íéëàìî çìLiå'©¦§©©§¨¦¤©§¨
àeä éì Eáäæe Etñk ããä ïa øîà äk Bì øîàiå ,äøéòä ìàøNé Cìî¤¤¦§¨¥¨¦¨©Ÿ¤Ÿ¨©¤£©©§§§¨§¦

éLðåéðáe E,íä éì íéáBhä Eipc` LxacM xn`Ie l`xUi Kln orIe §¨¤¨¤©¦¦¥©©©¤¤¦§¨¥©Ÿ¤¦§¨§£Ÿ¦
el xn`e ccd oa siqed f`e ,'il xW` lke ip` Ll KlOd(hÎe k my) ©¤¤§£¦§¨£¤¦

éìà éãáò úà çìLà øçî úòk íà ék'éza úàå Eúéa úà eNtçå E ¦¦¨¥¨¨¤§©¤£¨©¥¤§¦§¤¥§§¤¨¥
éãáòéðéò ãîçî ìk äéäå E,eç÷ìå íãéá eîéNé El`xUi Kln `xwIe £¨¤§¨¨¨©§©¥¤¨¦§¨¨§¨¨©¦§¨¤¤¦§¨¥

il` glW iM WTan df drx iM E`xE `p ErC xn`Ie ux`d ipwf lkl§¨¦§¥¨¨¤©Ÿ¤§¨§¦¨¨¤§©¥¦¨©¥©
lM eil` Exn`Ie ,EPOn iYrpn `le iadfle iRqklE ipalE iWpl§¨©§¨©§©§¦§¦§¨¦§Ÿ¨©§¦¦¤©Ÿ§¥¨¨

,da`z `Fle rnWY l` mrd lke mipwGdããä ïá éëàìîì øîàiå ©§¥¦§¨¨¨©¦§©§Ÿ¤©Ÿ¤§©§£¥¤£©
äðBLàøá [Ecáò ìà] (êãáòì) zçìL øLà ìk Cìnä éðBãàì eøîà¦§©¦©¤¤Ÿ£¤¨©§¨¤©§§¨¦¨

[eipae eiyp ,eadfe etqk z` gwiyÎ]ìëeà àì äfä øácäå äNòà¤¡¤§©¨¨©¤Ÿ©
,'úBNòìeyekx lk z` mx` jlnl zzl a`g` mikqdy ,xnelk ©£

,xxal yie ,'eipir cngn' z` `l j` ,ezgtyneéðéò ãîçî éàîE- ©©§©¥¤
,'jipir cngn' mx` jln edpiky xacd eze` ednäøBz øôñ åàì̈¥¤¨

axiqe ezgwl mx` jln dvxy ,dxezd xtql dpeekd oi` m`d -
.dxezd z` a`g` caiky gkene ,el epzil a`g`

:`xnbd dywnàîìécl `id 'jipir cngn'a dpeekd `ny -úãBáò ¦§¨£©
.íéáëBk:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - ¨¦Ÿ¨§¨©§¨

,ok yxtlàìå äáàú àì) íòä ìëå íéð÷fä ìk åéìà eøîàiå' áéúëc¦§¦©Ÿ§¥¨¨©§¥¦§¨¨¨
,['äáàú àBìå òîLz ìà] (òîùúllk jxca iepik `ed 'mipwf'e ©¦§©§Ÿ¤

z` epnn lehil ccd oa zpeek dzid m`e ,minkg icinlzl
.ecia dxqenln epnn mirpen mipwfd eid recn ,dxf dceard

:dywne `xnbd dkiynnBåä àúäác éáñ àîìéãåzpeek `ny - §¦§¨¨¥§¨£¨£
`xnbd dgikene .ok el exn`y miryxe milty mipwfl weqtd

,miryx lr 'mipwf' oeyl zkiiyyáéúk àì éîiabl xn`p `l ike - ¦Ÿ§¦
ixg` secxiy ltezig` el uriy ,jlnd ceca melya` zcixn

,ecal jlnd cec z` bexdie e`av mr cec dpgnéðéòa øácä øLéiå'©¦©©¨¨§¥¥
éáñ ,óñBé áø øîàå ,['ìàøNé éð÷æ ìk éðéòáe] (íéð÷æäå) íBìLáà©§¨§¥¥¨¦§¥¦§¨¥§¨©©¥¨¥

àúäác`l` ,minkg icinlz mpi` o`k mixen`d 'l`xyi ipwf' - §¨£¨
.ltezig` ly drxd ezvrl enikqdy miryxe milty mipwf

:`xnbd zvxzníúältezig` zvr iabl -,'íòä ìëå' áéúk àì ¨¨Ÿ§¦§¨¨¨
la` ,miryx eid my mixen`d mipwfdy yxtl xyt` okleàëä̈¨

,a`g` iabl -é÷écö ïBäa Båä àìc øLôà éàc ,'íòä ìëå' áéúk- §¦§¨¨¨§¦¤§¨§¨£§©¦¥
dgikene .miwicv mb l`xyi mr lka eid `ly okzi `l ixdy

,miwicv l`xyi mra eid onf eze`ay `xnbdáéúëexn`p - §¦
weqta(gi hi '` mikln)l`fg z` jilndl `iapd edil`l 'd xn`yk ,

jk xg`y ,`iapl ryil` z`e l`xyi jlnl `edi z`e mx` jlnl
,l`xyi axwn dxf dceard icaer lk z` mzyly ezixki
ìòaì eòøk àì øLà íékøaä ìk íéôìà úòáL ìàøNéá ézøàLäå'§¦§©§¦§¦§¨¥¦§©£¨¦¨©¦§©¦£¤Ÿ¨§©©©

'Bì ÷Lð àì øLà ätä ìëåmitl` zray mda eidy gkene §¨©¤£¤Ÿ¨©
dceard z` xeqnln epnn mirpen eid `l i`cea mde ,miwicv
,dxez xtql dzid mx` jln zpeek i`ce `l` mx` jlnl dxf
,mdl rnye ,el epxqni `ly mrd lke mipwfd el exn` okle

.dxezd z` a`g` caiky gkene
:a`g` ly epipra zexnin d`ian `xnbd,áàçà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©§¨

äéä ìe÷L,xacl di`xde ,zeiekf eivge zepeer eivg -øîàpL ¨¨¨¤¤¡©
(k ak '` mikln),dnglna a`g` zeniy 'd dvxyk ,éî 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oixcdpq(iyiy meil)

eyprii l`xyiyäáeLz ãáò àìc ,äMðî ììâadyr `ly - ¦§©§©¤§¨£©§¨
.eixg` l`xyi lk z` `ihgde ,ei`hg lr daeyz

ätøî ,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà äMðî øîBàä ìk ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¨¨¥§©¤¥¥¤¨¨©¨©§¤
yilgn,äáeLz éìòa ìL ïäéãéoeik ,daeyz zeyrln erpniy §¥¤¤©£¥§¨

.dypn ly ezaeyz dzgcpy enk mzaeyz dgcizy eyygiy
:df oipra `ziixa `xnbd d`ianïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc- §¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl zeziixa dpey didy minkgd cg` dpy ixdy
äáeLz äNò äMðîjyna,íéðL ùìLå íéùìL(ì),jkl di`xde §©¤¨¨§¨§Ÿ¦§¨Ÿ¨¦

áéúëc(b ,` `k 'a mikln)íéMîçå Bëìîá äMðî äðL äøNò íézL ïa' ¦§¦¤§¥¤§¥¨¨§©¤§¨§©£¦¦
áàçà äNò øLàk [äøLà] (òøä) Nòiå' ,'íéìLeøéa Cìî äðL ùîçå§¨¥¨¨¨©¦¨©¦©©©£¥¨©£¤¨¨©§¨

,'ìàøNé Cìîmipyd xeriyk dxf dcear dypn cary rnyne ¤¤¦§¨¥
e ,a`g` dcaryänkmipyïéðL ïézøúå ïéøùò ,áàçà Cìî- ©¨¨©©§¨¤§¦§©§¥§¦

dpy mizye mixyr(hk fh '` mikln)e ,Lîçå íéMîç ,Cìî änk äMðî§©¤©¨¨©£¦¦§¨¥
,lirl weqta xen`k ,mipyïézøúå íéøNò eäééðéî ìccxed - ©¦©§¤§¦§©§¥

,jlny dpy ynge miying mze`n `hgy dpy mizye mixyr
úìúe ïéúìz eäì eLtdyr mday dpy ylye miyly ex`yp - ©§§¨¦§¨

.daeyz dypn
áéúëc éàî ,éàçBé øa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà(bi bl 'a i"dc) ¨©©¦¨¨¦©¦¦§©¨©¦§¦

,'Bì øúçiå åéìà òîLiå'ixdedéì éòaéî 'Bì øúòiå'`iapd did - ©¦§©¥¨©¥¨¤©¥¨¤¦¨¥¥
`l` ,aezkl jixvúøzçî ïéîk àeä Ceøa LBãwä Bì äNòL ãnìî§©¥¤¨¨©¨¨§¦©§¤¤

,äáeLúa Bìa÷ì éãk òé÷øael zeyrl `ed jexa yecwd jxvede ¨¨¦©§¥§©§¦§¨
ef zxzgnïécä úcî éðtîedelawi `ly dxn`e dbxhiwy ¦§¥¦©©¦

.daeyza
:dcedi ikln iabl exn`py zepeyl zyxec `xnbdïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

áéúëc éàî ,éàçBé øa ïBòîL éaø íeMî(` fk dinxi)úéLàøa' ¦©¦¦§©¨©¦§¦§¥¦
áéúëe ,'eäiLàé ïa íé÷éBäé úeëìîî(` gk my)úëìîî úéLàøa' ©§§§¨¦¤Ÿ¦¨§¦§¥¦©§¤¤

,'äi÷ãö,'ziy`xa' oeyl o`k dazkp recnBåä àì àðãéàä ãò éëå ¦§¦¨§¦©¨¦¨¨¨£
éëìîdzid efy meyn m`e ,l`xyia mikln eid `l dzr cr ike - ¨§¦

,'dpey`xd dpya' xne` `iapd did ,mzekln zligzàlàyi ¤¨
y ef oeyln yexclBlek íìBòä úà øéæçäì àeä Ceøa LBãwä Lwa¦¥©¨¨§©£¦¤¨¨

eäBáå eäBúì,ziy`xa onfa didy enkíé÷éBäé ìéáLajln didy §¨¦§¦§¨¦
j` ,ryxìkzñð`ed jexa yecwdaiyp`BøBã,miwicv eidy ¦§©¥§

.Bzòc äøø÷úðåok enkeíìBòä úà øéæçäì àeä Ceøa LBãwä Lwa §¦§¨§¨©§¦¥©¨¨§©£¦¤¨¨
,äi÷ãö ìL BøBc ìéáLa eäBáå eäBúì Blek,miryx eidyìkzñð §¨¦§¦¤¦§¦¨¦§©¥

äi÷ãöa,wicv jln didyBzòc äøø÷úðå.ixde :`xnbd dywn §¦§¦¨§¦§¨§¨©§
''ä éðéòa òøä Nòiå' áéúk énð äi÷ãöa(ai el 'a i"dc):`xnbd zvxzn . §¦§¦¨©¦§¦©©©¨©§¥¥

`id weqtd zpeekBãéa äéäLdiwcv lyúBçîì,exec ipaaàìå ¤¨¨§¨¦§§Ÿ
äçéî.wicv jln did envr `ed la` ,mda ¦¨

:dcedi ikln lr mitqep miweqt zyxec `xnbdïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨
áéúëc éàî ,éàçBé øa ïBòîL éaø íeMî(h hk ilyn)ètLð íëç Léà' ¦©¦¦§©¨©¦§¦¦¨¨¦§¨

ézñòk ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,'úçð ïéàå ÷çNå æâøå ìéåà Léà úà¤¦¡¦§¨©§¨©§¥¨©¨©©¨¨¨©§¦
æçà ìò,dcedi jln mzei oa,÷Nnc éëìî ãéa åézúðeaeyl mewnae ©¨¨§©¦§©©§¥©¤¤

e fg` jld daeyzaøîàpL ,[íäéäìàì] øèé÷å çaéæ(bk gk 'a i"dc) ¦©§¦¥¥Ÿ¥¤¤¤¡©
íä íøà éëìî éäìà [ék] øîàiå Ba íéknä ÷Nîøc éäìàì çaæiå'©¦§©¥Ÿ¥©§¤¤©©¦©Ÿ¤¦¡Ÿ¥©§¥£¨¥
ìëìe BìéLëäì [Bì] eéä íäå éðeøæòéå çaæà íäì íúBà íéøæòî©§§¦¨¨¤£©¥©§©§§¦§¥¨§©§¦§¨

.'ìàøNéxy`keäéöîà íò éz÷çNzewgey mipt iz`xd - ¦§¨¥¨©§¦¦£©§¨
,dcedi jln y`ei oa divn`l,Bãéa íBãà éëìî ézúðåmewnae §¨©¦©§¥¡§¨

,exfry 'dl zecedlàéáäz`øîàpL ,íäì äåçzLäå íäéäìài"dc) ¥¦¡Ÿ¥¤§¦§©£¨¨¤¤¤¡©
(ci dk 'aúà àáiå íéîBãà úà úBkäî äéöîà àá (ïë) éøçà éäéå'©§¦©£¥Ÿ£©§¨¥©¤£¦©¨¥¤

,'øh÷é íäìå äåçzLé íäéðôìå íéäìàì [Bì] íãéîòiå øéòN éða éäìà¡Ÿ¥§¥¥¦©©£¦¥¥Ÿ¦§¦§¥¤¦§©£¤§¨¤§©¥
dyery ,d"awl iepik `ed 'mkg yi`' ,ilyna weqtd yexit edfe
,dcedi ikln divn`le fg`l iepik dfy ,'liqk yi`' mr htyn
oiae myiprne mdilr fbex didyk oia ,'zgp oi`e wgye fbxe'
gex zgp miyer eid `l ,mxfere zewgey mipt mdl d`xn didyk

.dxf dcear micaere ea micxen eid `l` eiptl
éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîàxnel mc` ipa milibxy dn edf - ¨©©¨¨©§§¨§¥¦§¥

,mc` mr migkeeznykòãé àìc øîì éëééç ,òãé àìc øîì déì ééëä§¦¥§©§Ÿ¨©¨§¦§©§Ÿ¨©
oiae ,oian epi` ,ikal el minxebe zeyw mipt el mi`xn m` oia -

,oian epi` zekiign mipt el mi`xn m`ïéa òãé àìc øîì déì éåå©¥§©§Ÿ¨©¥

Léáì áè.rxl aeh oia lican epi`y mc` eze`l el ie` - ©§¦
xn`p :i"ayx mya opgei iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,milyexi z` xvpckeap yaky xg`l weqtaCìî [éøN] ìk eàáiå'©¨Ÿ¨¨¥¤¤
'Cåzä øòLa [eáLiå] (åàáéå) ìáa(b hl dinxi),íeMî ïðçBé éaø øîà ¨¤©¥§§©©©¨¤¨©©¦¨¨¦

,éàçBé øa ïBòîL éaøeyxecl yi ,'jezd xry' dpeknd mewnd edn ©¦¦§©¨
epiide ,'jezg xry' xn`p eli`kúBëìä Ba ïéëzçîL íB÷îxd - ¨¤§©§¦£¨

.zekld miwqete oixcdpqd miayei eid myy ,dxfrde ziadøîà̈©
éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø,xnel mc` ipa milibxy dn edf - ©¨¨©§§¨§¥¦§¥

déðééæ déì àìz déøîc àøúàadid ziad lray mewn eze`a - §©§¨§¨¥§¨¥©§¥
,eznglne epiif ilk z` dlezàìz dézìe÷ àéòø àaìe÷ ïîzmy - ¨¨§¨¨£¨§¥§¨

inkgy mewn eze`a ,xnelk ,eck z` lapd drexd dlez
oecl miryxd laa ixy eayi my ,zekld miwqet eid oixcdpqd

.mdipic z`
xa dinxi iax mya `cqg ax xn`y zexnin dnk d`ian `xnbd

:`a`ïîéñ),el` zeyxcl'äãL ìò'.'izxar lvr yi` dcy lr' - ¦¨©§¥
'íéza'.dpiky ipt zelawn opi`y zezk rax` -'äðeàú àì'`l' - ¨¦Ÿ§¤

drx jil` dpe`z.('
áéúëc éàî ,àaà øa äéîøé éaø øîà ,àcñç áø øîàyi cvik - ¨©©¦§¨¨©©¦¦§§¨©©¨©¦§¦

ilyna weqtd z` yexcl(`lÎl ck)ìòå ézøáò ìöò Léà äãN ìò'©§¥¦¨¥¨©§¦§©
øãâå íéìeøç åéðô eqk íéðBLn÷ Bleë äìò äpäå ,áì øñç íãà íøk¤¤¨¨£©¥§¦¥¨¨¦§¦¨¨¨£¦§¤¤

,'äñøäð åéðáà,eyxecl yi jkN ìò',æçà äæ ,'ézøáò ìöò ùéà äã £¨¨¤¡¨¨©§¥¦¨¥¨©§¦¤¨¨
z` lhae ,da ewqri `ly dxezd z` mzgy itl lvr iexw `ede

oldl x`eank ,dceard.(a"r),äMðî äæ ,'áì øñç íãà íøk ìòå'§©¤¤¨¨£©¥¤§©¤
gafnd z` qxde ,dxezd xtqn 'd zeny z` wgny(my)oeike ,

iepik edfy ,'al xqg' dpekn `ed 'd z` qirkdl ick wx ok dyry
wx `l` eqirkn epi` zn`ae ,ecbpky z` qirkdl xeaqd mc`l

.envrl cqtd mxeb'íéðBLî÷ Bleë äìò äpäå',mivew oin -äæ §¦¥¨¨¦§¦¤
,ïBîàz` ebx` miyiakrdy cr ,ixnbl dceard z` lhiay ¨

gafnd iab lr mdixew(my).mivewa edqik eli`ke ,åéðô eqk'¨¨¨
'íéìeøç,mivew oin -,íé÷éBäé äæexe`n zepdiln eipt z` dqiky £¦¤§¨¦

leki `l` exe`l jixv epi`y xn`e ,`ed jexa yecwd ly
eadf ly xe`a ynzydl(my).eäi÷ãö äæ ,'äñøäð åéðáà øãâå'jln §¤¤£¨¨¤¡¨¨¤¦§¦¨

dcediåéîéa Lc÷nä úéa áøçpL. ¤¤¡©¥©¦§¨§¨¨
:`cqg ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨¨©

úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaømiyp` zeveaw -éðt úBìa÷î ïéà ©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥
äðéëLíéôéðç úk ,íéðø÷L úk ,íévì úk ,eì éøtñî úkòøä ïBL. §¦¨©¥¦©©§¨¦©£¥¦©§©§¥¨¨¨

,jkl xewndeáéúëc ,íévì úk(d f ryed),'íéööBì úà Bãé CLî' ©¥¦¦§¦¨©¨¤§¦
.mipvill axwzdln lekiak envr z` jyen `ed jexa yecwdy

áéúëc ,íéðø÷L úk(f `w mildz)úk .'éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc' ©©§¨¦¦§¦¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©
áéúëc ,íéôéðç(fh bi aei`)ðç åéðôì àì ék'ì éøtñî úk .'àBáé óïBL £¥¦¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨©§©§¥¨

áéúëc ,òøä(d d mildz),'òø Eøeâé àì äzà òLø õôç ìà àì ék' ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨Ÿ§§¨
weqtd zpeekeäzà ÷écö,'dåoklòø Eøeâîa äéäé àìexebi `l - ©¦©¨§Ÿ¦§¤¦§§¨

l ixtqna wqer weqtde ,mirx mc` ipa mze` jzi`,rxd oey
xn`p xenfnd jynda ixdy(f d my)minC Wi` afk ixaC cA`Y'§©¥Ÿ§¥¨¨¦¨¦

my xn`p oke ,''d arzi dnxnE(i d my)dpFkp EditA oi` iM' ¦§¨§¨¥¦¥§¦§¨
mdizeaygnÎ] zFEd mAxw ,[miaie` mde ,miade`k mi`xpÎ]¦§¨©
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המשך בעמוד קכג

oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äáåùú äùò àìã äùðî ììâá:eixg` olek okiynde.áàçà äùò øùàë

`hgy dpy a"k epiide dypn `hg eklna a`g` `hgy mipyd xeriyk rnync
:a`g` jlny mipy a"k cbpk mda.â"ì åäì åùô:daeyz dyryåéìà òîùéå

.åì øúçéå:izrny jk el xzrie aizk uegane.ïéãä úãî`ly zakrn dzid
d"awd dyre daeyza dypn ipt liawdl
zrici `la elawe eci hyte riwxa zxzgn

:oicd zcnúåëìîî úéùàøá áéúëã éàî
.äé÷ãö úëìîî úéùàøáå íé÷éåäéh"n

:ipixg`n xzei ziy`xa ipda aizkãò éëå
.éëìî ååä àì àðãéàäzlgz meyn i`e

dpey`x dpya azknl l"d xn`w ezklnn
dixeaica `xw ipy ikdl `l` ezeklnl
ziy`xa dyrn jcnll ziy`xa aizke
z` xifgdl d"awd yway miwiedi inia did
:ziy`xan didy enk edae edzl enler

.åøåãá ìëúñðù ïåéëeidy miwiedi ly
:xbqnde yxgd elb `l oiicry miwicvåøåã

.åäé÷ãö ìùelbd miwicvd lky miryx eid
:oikiedi mr xak.èôùð íëç ùéàd"awd df

yi` (eh zeny) dngln yi` 'd `xwpy
fbxe divn`e fg` jenqay mikln el` lie`
oia mdnr qrek `edy oia zgp oi`e wgye
mpi`e eiptln oi`xi opi` mdnr wgey `edy

:ahenl xefgl mizg.'åë øîì äéì éëáe`l
iypi`c ilin ikdc meyn `l` xn hwp `wec
htyidl dvex `edyk mkg `edyk
oia mdilr wgey `edy oia odnr gkeezdle
mpi`e eiptln mi`xi mpi` odnr qrek `edy

:ahenl xefgl mizg.åá ïéëúçî åéäù íå÷î
ixy ly mivl ayenl jtdp zekld oiyxece

:laa jln.êåúä øòùáepiide jzeg oeyl
miayei eid myy dxfrae ziad xda
'b (:et sc lirl) `nlra xn`cke oixcdpq
cg`e zifbd zkyla cg` my eid oipic iza
:ziad xd gzt lr cg`e dxfrd gzt lr

.àìú äéúìå÷oikzeg eidy mewna xnelk

:mdly mipic laa ixy oipc ea zekld.äéðééæ àìú äéøîã àøúàáoec`dy mewn
:eilk dlezàéòø àáìå÷:drex lap ..àìú äéúìå÷ziy`xa) enk myl dlz eck

ly dcwn (.h sc dheq) enk ezcwn dizcew `"l .`zlew opinbxznc dck (ck
:qxg.ïåîà äæ íéðåùî÷ åìåë äìò äðäå:onwl gafnd b"r zinny dlrdyåñë

.íé÷éåäé äæ íéìåøç åéðôexe`n eipt dqky
mikixv ep` melk onwl xn`ck d"awd ly

:exe` lehi exe`l `l`ìöò ùéà äãù ìò
.æçà äæ éúøáòmzgy lvr dil ixw ikdle

:onwl dceard z` lhae dxezd z`ìòå
.äùðî äæ áì øñç íãà íøëzexkf` xcwy

:y"bihxe` milexg (`"l) gafnd z` qxde
.äé÷ãö äæycwnd zia qxdpe wicv didy

:einia.íéööåì úà åãé êùîd"awd jyn
:mlv` axwzdl `ly mivveld on eici z`

.òø êøåâé àìaizkc rxd oeyl ixtqn epiid
cere 'ebe minc yi` afk ixaec ca`z dixza
mpexb gezt xaw zeed maxw dixza aizkc

:'ebe.'åëå äãð ÷ôñ êúùà àöîú àìù
eld` oi` 'ixn`ck jzy`a jld`a epiide
dyw jxcd on `a mc`y dryae dy` `l`
dcpn xzei dcp wtq ezy` z` `vniyk el
etwz exvie xvin `ed wtq lry zi`ce

:rpen ip` mpg lre `id dxedh xne`eãò
.åéáà åëøá ïàëepa dnlyl eia` cec

xecq rcil yi zekxad oipr itl `nzqn
wtqa el`d mixaca a`d jxc oky zekxa
mipaae mirx mixedxdae x"dviae dcp
la` miaxa mliyaz egicwi `ly micinlze
zkxndn `l` jka zrc zpzep dpi` dy`
oa`n lvpiy dpa lr dlltzn dl yiy ald
itl yixc `w jkitl oicye oigexne sbp
eik`ln ik en` ezkxa zekxa el`y oiprd

ik aizkc meyn cere x"n jl devieik`ln
ikne dkxac cg` oipr wilqc dil rnyn
jkld oipr cg wilq wyg ia ik cr eik`ln
:x"n .'eke eia` ekxa k"rc incl inc miwen
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z` xifgdl d"awd yway miwiedi inia did
:ziy`xan didy enk edae edzl enler

.åøåãá ìëúñðù ïåéëeidy miwiedi ly
:xbqnde yxgd elb `l oiicry miwicvåøåã
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:oikiedi mr xak.èôùð íëç ùéàd"awd df
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mpi`e eiptln mi`xi mpi` odnr qrek `edy

:ahenl xefgl mizg.åá ïéëúçî åéäù íå÷î
ixy ly mivl ayenl jtdp zekld oiyxece

:laa jln.êåúä øòùáepiide jzeg oeyl
miayei eid myy dxfrae ziad xda
'b (:et sc lirl) `nlra xn`cke oixcdpq
cg`e zifbd zkyla cg` my eid oipic iza
:ziad xd gzt lr cg`e dxfrd gzt lr

.àìú äéúìå÷oikzeg eidy mewna xnelk

:mdly mipic laa ixy oipc ea zekld.äéðééæ àìú äéøîã àøúàáoec`dy mewn
:eilk dlezàéòø àáìå÷:drex lap ..àìú äéúìå÷ziy`xa) enk myl dlz eck

ly dcwn (.h sc dheq) enk ezcwn dizcew `"l .`zlew opinbxznc dck (ck
:qxg.ïåîà äæ íéðåùî÷ åìåë äìò äðäå:onwl gafnd b"r zinny dlrdyåñë

.íé÷éåäé äæ íéìåøç åéðôexe`n eipt dqky
mikixv ep` melk onwl xn`ck d"awd ly

:exe` lehi exe`l `l`ìöò ùéà äãù ìò
.æçà äæ éúøáòmzgy lvr dil ixw ikdle

:onwl dceard z` lhae dxezd z`ìòå
.äùðî äæ áì øñç íãà íøëzexkf` xcwy

:y"bihxe` milexg (`"l) gafnd z` qxde
.äé÷ãö äæycwnd zia qxdpe wicv didy

:einia.íéööåì úà åãé êùîd"awd jyn
:mlv` axwzdl `ly mivveld on eici z`

.òø êøåâé àìaizkc rxd oeyl ixtqn epiid
cere 'ebe minc yi` afk ixaec ca`z dixza
mpexb gezt xaw zeed maxw dixza aizkc

:'ebe.'åëå äãð ÷ôñ êúùà àöîú àìù
eld` oi` 'ixn`ck jzy`a jld`a epiide
dyw jxcd on `a mc`y dryae dy` `l`
dcpn xzei dcp wtq ezy` z` `vniyk el
etwz exvie xvin `ed wtq lry zi`ce

:rpen ip` mpg lre `id dxedh xne`eãò
.åéáà åëøá ïàëepa dnlyl eia` cec

xecq rcil yi zekxad oipr itl `nzqn
wtqa el`d mixaca a`d jxc oky zekxa
mipaae mirx mixedxdae x"dviae dcp
la` miaxa mliyaz egicwi `ly micinlze
zkxndn `l` jka zrc zpzep dpi` dy`
oa`n lvpiy dpa lr dlltzn dl yiy ald
itl yixc `w jkitl oicye oigexne sbp
eik`ln ik en` ezkxa zekxa el`y oiprd

ik aizkc meyn cere x"n jl devieik`ln
ikne dkxac cg` oipr wilqc dil rnyn
jkld oipr cg wilq wyg ia ik cr eik`ln
:x"n .'eke eia` ekxa k"rc incl inc miwen
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רנד
oifge` mipya cenr bw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.÷ùç éá éëiz`xiae ia utgy eze` xnelk `nlrc `peaxa `l` jiiy `l
:edhlt`.äéåìú íéòùøáù 'òdielz `l` daizd zeize` zhiya daezk dpi`y

:miyx aezkk d`xpe dlrnl `id.äèîìî ùø íãà äùòðù ïåéëoi`pey el yiy
:epnid dgep zeixad gex oi`e.äìòîìî ùø äùòðdlrnln eze` oi`peyy recia

:zeyx ipin ipy miyx aezk ikdlàìå
.äéáúëð:llk o"irl.ãåã ìù åãåáë íåùî

el eid cece miwicva bdep xacd oi`y
:daxd mi`pey.äéìëç ïá äéîçðåel eidy

lr ebxdl oiywany miebn daxd mi`pey
`xfra aizkck ycwnd zia dpea didy
eid `"l 'ebe glyd zwfgn zg`e (c dingp)
miax (f my) aizkc l`xyin mi`pw el
ozg `ed ik el dreay ilra dcedia
oiyecwa .eze` oifan eidy gx` oa dipkyl
`azki` ikdle `xw i`dl yxtn (.r sc)

:miwicva `le opixn` miryxay xneläéä
.íéðäë úøåúá íéðô äùîçå íéùîç äðåù
dpye dpy lk ea ycgn did `xwie xtq

:eletltn eyxece.ïééç àìmlerl eigi `l
mpdiba inp oipecp oi`e miwicvd mr `ad
dnly la` l`xyi ikln xn`w `wece
aizkc ab lr s`e ez` cec zian diwcve

:cizrl od oiig rxd yrie eda.äéæçàå æçà
oen`e miryx eidy edl miwe dcedi iklnn
miryx eedc ab lr s`e aiyg `l miwiedie

:oiigc edl miw edpda onwlck c`nâøåä
.ïìåë úà:ie`ynd caeka oirwap eidy

.äéòùé âøäù ã"îë`ln `xw xn`w `d`e
wicv ly eznypy dtl dt milyexi z`
:millg milyexi z` `lny enk dlewy

.áåúëlqt z` myie [bl a"dc] (miklna)
aizke :midl`d ziaa dyr xy` lnqd
:(my) d"ca miliqtde mixy`d z` cinrde

.äùò óåñáìå'c zenc eze`l dypn
:mitevxt.ãö ìëî äðéëù äàøúù éãë

:qerkze ecbpk sevxt d`xz lkidl qpkzy
.íéòø éðù åéìò øøúùäìîzence dpiky

:sevxtd.òöî:ycwnd ziaåì äùòú

.äøö äëñî:dzxagl dxv ziyrpy dy`k.úéîîù äìòälhay yiakr ixew
:gafnd b"r odixew yiakr ebx`y cr lke lkn dcear.øúéä:xzidk el dyrp

.íùî úàöéù íå÷îîde`zn epi`e epnn `ed ray epnn `vei mc`y mewn
:mewn eze` z`pdl.éæåâøàì éòãé àì éàî÷eid `l epiptly mipey`x mikln

sxg `edy enk mewnd qirkdl mircei
xi`ny exe`l `l` oikixv ep` melk xn`e

:exe` lehie `ai ynyd eplïéùîúùî åðàù
.åá:xzeia xi`ny.åì åøîà`lde exec ipa

oxn`ck eid miwicv exec ipac 'eke sqk
:ezrc dxxwzpe miwiedi ly execa lkzqp

.íé÷éåäé úà åðî àì äî éðôîjpd icda
:`ad mlerl wlg mdl oi`yáéúëã íåùî

é éøáã øúéå.íé÷éåäaizkc meyn ddinza
:ede`pn `l dfk ryx diaäøæ äãåáò íù

.åôåâ ìò:da wec` didy jezn.íéîù íù
:oeifa meyn.éúòîù àì íéëìîádn iptn

:miwiedi z` epn `l.éúòîù úåèåéãäáiptn
zeheicd drax` icda dkin epn `l dn

:oizipznc.íéëøã éøáåòì äéåöî åúôeidy
(`xwna) aizkck elv` oigx`zn mlerd lk

:dkin df mield l` aye xaerd lkåìñô äæ
.äëéî ìùekilyde myd z` dyn azkyk

dkin `a sqei ly epex` zelrdl qelip lr
dxv mia xare aizkc epiide `agda elhpe
xar l`xyil `ed jexa yecwd xiardyk
`"l lbrd zeyrl myd eciay mdnr dkin
exaryk enr e`iade lqt dyr dkin

:mid l`xyi.áøâded axba dkin ly enewn
:okynd did dliyae reaw dkin ly elqt

.åôçåãì:dkinl.äæ øáã ìòåly elqt lr
iyp` eyprp ecia l`xyi egin `ly dkin
mdn ebxde oinipa cia eltpy draba yblit

:sl` mirax`.äîéâìoilik`ny dlik`
:migxe`.úåçôùî éúùitly a`ene oenr

`ly azkp minae mgla l`xyi encw `ly
:ldwa e`ai.íéòùøä ïî íéðéò úîìòî

eryxa hiadl `ly mewnd ipirn znlrn
eli`k dyer `l` drxd ekxck el mlyl

:eiyrna d`ex epi`
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âøäL ,eîébøz àëä .''ä éðéòa òøä úBNòì äãeäé§¨©£¨©§¥¥¨¨©§¦¤¨©
éða óìà éBàOî íìö äNòL ,éøîà àáøòîa .äéòùé§©§¨§©£¨¨¨§¥¤¨¨¤¤©¤¤§¥
àä àìæà ïàîk .ílek (úà) âøBä íBéå íBé ìëáe ,íãà̈¨§¨¨¥¤¨§©¨§¨¨
ãçà ÷écö ìL äîLð äìe÷L' ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨§¨§¨¨¤©¦¤¨
áéúk .âøä äéòùé ,øîàc ïàîk .'Blek íìBòä ìk ãâðk§¤¤¨¨¨§©§¨©§©§¨¨©§¦
äNò älçza ,ïðçBé éaø øîà ,'íéìéñt' áéúëe ,'ìñt'¤¤§¦§¦¦¨©©¦¨¨©§¦¨¨¨
,íéôeöøt äòaøà Bì äNò óBqáìe ,ãçà óeöøt Bì©§¤¨§©¨¨©§¨¨©§¦
,äéiìòa Bãéîòä æçà .ñBòëúå äðéëL äàøzL éãk§¥¤¦§¤§¦¨§¦§¨¨¤¡¦¨£¦¨
.'Bâå 'æçà úéiìò âbä ìò øLà úBçaænä úàå' øîàpL¤¤¡©§¤©¦§§£¤©©¨£¦©¨¨§
ãåc ìà 'ä øîà øLà úéaa äNò øLà äøLàä ìñt úà íNiå' øîàpL ,ìëéäa Bãéîòä äMðî§©¤¤¡¦©¥¨¤¤¡©©¨¤¤¤¤¨£¥¨£¤¨¨©©¦£¤¨©¤¨¦

,íéLãwä éLã÷ úéáì Bñéðëä ïBîà .'íìBòì éîL úà íéNà ìàøNé éèáL ìkî ézøça øLà íéìLeøéáe äfä úéaa [Bðá] äîìL ìàå§¤§ŸŸ§©©¦©¤¦¨©¦£¤¨©§¦¦Ÿ¦§¥¦§¨¥¨¦¤§¦§¨¨¦§¦§¥¨§¥©¢¨¦
,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ,'òøzNäî òvnä øö÷ ék' éàî .'ñpkúäk äøö äëqnäå òøzNäî òvnä øö÷ ék' øîàpL¤¤¡©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©§©©¥¨¨¨§¦§©¥©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©¨©©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨
éàäì éèî äåä ék ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ,'Bâå 'äøö äëqnäå' éàî .ãçàk íéòø éðL åéìò øøzNäìî äæ òvnä øö÷ [ék]¦¨©©©¨¤¦§¦§¨¥¨¨§¥¥¦§¤¨©§©©¥¨¨¨§¨©©¦§¥©©§©¦©¦¨¨¦£¨¨¥§©
øBö' øîàpL ,äøBzä úà íúçå [äãBáòä úà ìha æçà] .äøö äëqî Bì äNòz ,'íiä éî ãpk ñðBk' Ba áúkL éî .éëa à÷ äåä ,àø÷§¨£¨¨¨¥¦¤¨ª¥©¥¥©¨¥¨¤©¥¨¨¨¨¨¦¥¤¨£¨§¨©¤©¨¤¤¡©
.çaænä éab ìò úéîîN äìòäå ,[äøBzä úà óøL] ïBîà .çaænä úà ñøäå ,úBøkæàä úà øc÷ äMðî .'éãenìa äøBz íBúç äãeòz§¨£¨§¦¨§©¤¦¥¤¨©§¨§¨©¤©¦§¥©¨¨©¤©¨§¤¡¨§¨¦©©¥©¦§¥©
,øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø .'äîLà äaøä ïBîà àeä ék' øîàpL ,Bnà ìò àa ïBîà .BúBçà ìò àa äMðî .äåøòä úà øézä æçà̈¨¦¦¤¨¤§¨§©¤¨©£¨¨©¦¤¤¡©¦¨¦§¨©§¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©
àlà äNBò éðà íeìk ,dì øîà .epnî úàöiL íB÷nî äàðä Eì Lé íeìk ,Bnà Bì äøîà .Bnà ìò àaL ,øîà ãçå ,äøBzä úà óøOL¤¨©¤©¨§©¨©¤¨©¦¨§¨¦§¥§£¨¨¦¨¤¨¨¨¦¤¨©¨§£¦¤¤¨

éàn÷ ,øîà ,íé÷éBäé àúà ék .éàøBa úà ñéòëäìïéLîzLî eðàL íééåøt áäæ eðì Lé ,BøBàì àlà ïéëéøö eðà íeìk .éæBbøàì éòãé àì §©§¦¤§¦¦£¨§¨¦¨©©¨¥¨¨§¦§©§¥§¨§¦¦¤¨§¥¨§©©§¨¦¤¨¦§©§¦
øîàpL ,eðì Bðúð øák ,íäì øîà .'úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì' øîàpL ,àeä BlL áäæå óñk àìäå ,Bì eøîà .BøBà ìBhé ,Ba¦¨§©£Ÿ¤¤§¨¨¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨¨©¨¤§¨§¨¨¤¤¡©
øúéå' déa áéúëc íeMî ,íé÷éBäé úà eðî àì äî éðtî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà .'íãàä éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä'©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©¦§¥¨¨¨¨©¥¨¨§©¨©¨¦¦§¥©Ÿ¨¤§¨¦¦¦§¦¥§¤¤
íéáëBk úãBáò íL ÷÷çL ,øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,'åéìò àöîðäå' éàî .'åéìò àöîðäå äNò øLà åéúBáòBúå íé÷éBäé éøác¦§¥§¨¦§£¨£¤¨¨§©¦§¨¨¨©§©¦§¨¨¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤¨©¥£©¨¦
,äëéî úà eðî àì äî éðtî .ézòîL úBèBéãäa ,ézòîL àì íéëìîa ,déì øîà .Búnà ìò íéîL íL ÷÷çL ,øîà ãçå .Búnà ìò©©¨§©¨©¤¨©¥¨©¦©©¨¨©¥¦§¨¦Ÿ¨©§¦§¤§¨¨§¦¦§¥©Ÿ¨¤¦¨
ìL Bìñt äæ ,ïðçBé éaø øîà ,'íéìb íiá äkäå äøö íia øáòå' .'íiåìä ìà áLå øáBòä ìk' øîàpL ,íéëøc éøáBòì äéeöî BztL éðtî¦§¥¤¦§¨§§¥§¨¦¤¤¡©¨¨¥§¨¤©§¦¦§¨©©¨¨¨§¦¨©¨©¦¨©©¦¨¨¤¦§¤

ì áøbî ,øîBà ïúð éaø ,àéðz .äëéîìL ,äìéLúøMä éëàìî eLwa ,äæa äæ ïéáøòúî äëéî ìñt ïLòå äëøònä ïLò äéäå ,ïéìéî äL ¦¨©§¨©¦¨¨¥¦¨¨§¦Ÿ§Ÿ¨¦¦§¨¨£©©©£¨¨©£©¤¤¦¨¦§¨§¦¤¨¤¦§©§£¥©¨¥
LBãwä ïäì øîà .'äòáâa ùâlt' éLðà eLðòp äæ øác ìòå ,íéëøc éøáBòì äéeöî BztL ,Bì eçéðä ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà .BôçBãì§£¨©¨¥©¨¨£¦¤¦§¨§§¥§¨¦§©¨¨¤¤¤§©§¥¦¤¤©¦§¨¨©¨¥©¨
ä÷éçøäL äîéâì äìBãb ,àîñ÷ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà .íúéçî íãå øNa ìL BãBák ìò ,íúéçî àì éãBáëa ,àeä Ceøä¦§¦Ÿ§¦¤©§¤¨¨¨¨§¦¤¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨§¨§¦¨¤¦§¦¨
,íéáBøwä úà ú÷çøî ,øîà déãéc ïðçBé éaøå .'íénáe íçla íëúà eîc÷ àì øLà øác ìò' øîàpL ,ìàøNiî úBçtLî ézL§¥¦§¨¦¦§¨¥¤¤¡©©§©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤©©¦§©¦¨¨¦¥¨©§©¤¤¤©§¦
,íéáBøwä úà ú÷çøî .ïBãæ äìBò dúââLå ,ìòaä éàéáð ìò äðéëL äøLîe ,íéòLøä ïî íéðéò úîìòîe ,íé÷Bçøä úà úáø÷îe§¨¤¤¤¨§¦©£¤¤¥©¦¦¨§¨¦©§¨§¦¨©§¦¥©©©§¦§¨¨¨¨§©¤¤¤©§¦
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סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף קג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oixcdpq(iyiy meil)

éëðà Bnò eäðòàå éðàø÷é ,éîL òãé ék eäábNà eäèlôàå ÷Lç éá ék'¦¦¨©©£©§¥£©§¥¦¨©§¦¦§¨¥¦§¤¡¥¦¨Ÿ¦
'éúòeLéa eäàøàå eäòéaNà íéîé CøBà ,eäãaëàå eäölçà äøöá§¨¨£©§¥©£©§¥¤¨¦©§¦¥§©§¥¦¨¦

(fhÎci `v mildz)oeiky ,df xac xnel leki `ed jexa yecwd wxy ,
.dxv lkn edhlt` okl ,ipnn `xie ia wyg jlnd dnlyy

òBøæe íøBà íéòLøî òðnéå' áéúëc éàî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©¦§¦§¦¨©¥§¨¦¨§©
'øáMz äîø(eh gl aei`),äî éðtîze`dìL ï"éòdaizdíéòLø ¨¨¦¨¥¦§¥©©¦¤§¨¦

äéeìzeli`k xacd d`xpe ,zeize`d x`y zxey lrny xie`a §¨
y ,jcnll ,miax oeyla 'miyx' aezke ef daizl zkiiy dpi`ïåék¥¨

ähîlî Lø íãà äNòpLgex oi`e ,dfd mlera mi`pey el yiy - ¤©£¨¨¨¨¦§©¨
,epnn dgep zeixadäìòîìî Lø äNòðminya mby oniq df ixd - ©£¨¨¦§¨§¨

.eze` mi`pey
:`xnbd zl`eyììk déázëð àìåo"ir ze`d dazkp recn - §Ÿ¦§§¥§¨

wx aezkl ie`x dide ,llk dazekl jxev oi` ixde ,dielz `idyk
.'miyx'øæòìà éaøå ïðçBé éaø,ef `iyew evxizãçmdnéðtî ,øîà ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¥

ãåc ìL BãBákmewn lkne ,dfd mlera mi`pey el eidy ,jlnd §¤¨¦
.weqta yexita df xac azkp `l eceak meyne ,minya aed` did

,äéìëç ïa äéîçð ìL BãBák íeMî ,øîà ãçåmiax mi`pey el eidy §©¨©¦§¤§¤§¨¤£©§¨
okle .ycwnd zia z` dpay lr ebxedl eywiay ,mlerd zene`n
,'miryx'k mb daizd z` `exwl xyt`y ,o"ir ze`d my dazkp

.miwicv iabl `le ,miryx iabl wx xn`p df llky cnll ick
:dcedi jln dypn oipra `ziixa d`ian `xnbdäMðî ,ïðaø eðz̈©¨¨§©¤

äðBL äéäcnel -íéðt äMîçå íéMîçmipey mikxc -úøBúa ¨¨¤£¦¦©£¦¨¨¦§©
íéðäk,`xwie xtq -,Búeëìî éðL ãâðkea ltltn did dpy lkay Ÿ£¦§¤¤§¥©§

.ycg ote`a eyxeceáàçàea dpey didäMîçå íéðîL.mipt ©§¨§Ÿ¦©£¦¨
eíòáøéea dpey didìLe äàîäL.mipt ¨¨§¨¥¨§Ÿ¨

àéðz,`ziixaaíBìLáà ,øîBà øéàî éaø äéä,eia` ceca cxny ©§¨¨¨©¦¥¦¥©§¨
øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà(eh gi 'a l`eny)mixrp dxUr EAqIe' ¥¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨Ÿ£¨¨§¨¦

a`Fi ilM i`Up,'eäeúéîéå íBìLáà úà ekiåltk z` yexcl yie Ÿ§¥§¥¨©©¤©§¨©§¦
,oeyld.àaä íìBòì 'eäeúéîéå' ,äfä íìBòa 'eäekiå'©©¨¨©¤©§¦¨¨©¨

äéæçàå æçà ,øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦¨¨©£©§¨
,miryxd dcedi iklnòøä Nòiå' ïäa áeúkL ìàøNé éëìî ìëå§Ÿ©§¥¦§¨¥¤¨¨¥©©©¨©

ïéiç àì ,''ä éðéòa`ad mlerlåmbïéðBcéð àì.mpdiba §¥¥Ÿ©¦§Ÿ¦¦
:weqta xn`p .dypn iabl exn`py miweqtd z` zx`an `xnbd
ät íéìLeøé úà àlî øLà ãò ãàî äaøä äMðî CôL é÷ð íc íâå'§©¨¨¦¨©§©¤©§¥§Ÿ©£¤¦¥¤§¨©¦¤
''ä éðéòa òøä úBNòì äãeäé úà àéèçä øLà Búàhçî ãáì äôì̈¤§©¥©¨£¤¤¡¦¤§¨©£¨©§¥¥

(fh `k 'a mikln),'c`n daxd' dypn jtyy iwp mc eze` edne ,àëä̈¨
eîébøzeyxit ,laaa ,o`k -Ly jkl weqtd zpeekâøäz`äéòùé ©§¦¤¨©§©§¨

.en` ia` didy ,`iapdéøîà àáøòîa,eyxit l`xyi ux`ae - §©£¨¨¨§¥
íìö äNòLelwynyíBéå íBé ìëáe ,íãà éða óìà éBàOîeid ¤¨¨¤¤©¤¤§¥¨¨§¨¨

e mc` ipa sl` eze` mi`yepílek (úà) âøBämibxdp mlek eid - ¥¤¨
.ie`ynd caek zngn

:`xnbd zxne`äpç øa øa äaø øîàc àä àìæà ïàîkdfi` itk - §©¨§¨¨§¨©©¨©©©¨
,dpg xa xa dax ly ef `xnin dxn`p miyexitdnäîLð äìe÷L'§¨§¨¨

øîàc ïàîk ,'Blek íìBòä ìk ãâðk ãçà ÷écö ìLweqtd zpeeky ¤©¦¤¨§¤¤¨¨¨§©§¨©
z`yâøä äéòùéz` `lin xy` cr' weqtd xn` df lre ,dypn §©§¨¨©

mlerd lk cbpk diryi ly eznyp dlewyy ,'dtl dt milyexi
.millg milyexi lk z` `lin eli`k aygp okle

dywn .dcedi ikln ly mdize`hg z` `iadl dtiqen `xnbd
dypn iabl :`xnbdáéúk(f bl 'a i"dc)'z` mUIeìñtxW` lnQd §¦©¨¤¤¤¤©¤¤£¤

,cg` lqt wx dyry rnyne ,'midl`d ziaA dUráéúëebl my) ¨¨§¥¨¡Ÿ¦§¦
(hide mixW`d cinrde','íéìéñt.milqt dnk cinrdy rnyne §¤¡¦¨£¥¦§©§¦¦

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîày `l` ,cg` lqt df didälçza ¨©©¦¨¨©§¦¨
Bì äNòdypnãçà óeöøt,zg` mipt zpenz -Bì äNò óBqáìe ¨¨©§¤¨§©¨¨

íéôeöøt äòaøà,eiccv zrax`nL éãkdpikyd qpkzy cv lkn ©§¨¨©§¦§¥¤
ycwnd zialäðéëL äàøzdxf dceard sevxt z`.ñBòëúå ¦§¤§¦¨§¦§

:`xnbd zxne`æçàdcedi jlnBãéîòämlv eze`l -äéiìòaly ¨¨¤¡¦¨£¦¨
,ycwnd ziaøîàpL(ai bk 'a mikln)âbä ìò øLà úBçaænä úàå' ¤¤¡©§¤©¦§§£¤©©¨

,'Bâå 'æçà úéiìòz` my gipd `edy oeik ,eny lr dilrd dpekne £¦©¨¨§
e .dxf dceardäMðîepa oaìëéäa Bãéîòä,envrøîàpL(f `k my) §©¤¤¡¦©¥¨¤¤¡©

ìàå ãåc ìà 'ä øîà øLà úéaa äNò øLà äøLàä ìñt úà íNiå'©¨¤¤¤¤¨£¥¨£¤¨¨©©¦£¤¨©¤¨¦§¤
ìàøNé éèáL ìkî ézøça øLà íéìLeøéáe äfä úéaa [Bðá] äîìL§ŸŸ§©©¦©¤¦¨©¦£¤¨©§¦¦Ÿ¦§¥¦§¨¥

ïBîà .'íìBòì éîL úà íéNàdypn ly epaéLã÷ úéáì Bñéðëä ¨¦¤§¦§¨¨¦§¦§¥¨§¥
øîàpL ,íéLãwä(k gk diryi)äøö äëqnäå òøzNäî òvnä øö÷ ék' ©¢¨¦¤¤¡©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©§©©¥¨¨¨

,'ñpkúäk,weqtd yxcp jkeøîà ,'òøzNäî òvnä øö÷ ék' éàî §¦§©¥©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©¨©
øøzNäìî äæ òvnä øö÷ [ék] ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨¦¨©©©¨¤¦§¦§¨¥

ãçàk íéòø éðL åéìòmyy ,miycwd ycw `ed ohw lekiak - ¨¨§¥¥¦§¤¨
mlvd mbe dpikyd mb ea zeidl elkeiy ickn ,dxey dpikyd

.oen` my qipkdy
:weqtd jynd z` `xnbd zx`an'Bâå äøö äëqnäå' éàî©§©©¥¨¨¨§

,'qPMzdMéàäì éèî äåä ék ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà §¦§©¥¨©©¦§¥©©§©¦©¦¨¨¦£¨¨¥§©
éëa à÷ äåä àø÷did ,df weqtl ecenila ribn ozpei iax didyk - §¨£¨¨¨¥
,jk xn`e ,dkeaBa áúkL éîeilr xn`py `ed jexa yecwd - ¦¤¨ª

(f bl mildz),'íiä éî ãpk ñðBk'elit` mlerd z` aigxdl lekiy ¥©¥¥©¨
,dyai my zeyrle mind z` yaiil lekiy ,mind mewnaäNòz¥¨¤

äøö äëqî Bì`ypy dy`k ,'dxv' dxf dcear dze` el didz - ©¥¨¨¨
dkqnde' weqtd yexit edfe ,dl 'dxv' ziyrpe ztqep dy` dlra
.`ed jexa yecwl 'dxv' dxf dcear dze` ziyrp lekiaky ,'dxv

[äãBáòä úà ìha æçà],ycwnd ziaaäøBzä úà íúçå`ly ¨¨¦¥¤¨£¨§¨©¤©¨
,da ewqriøîàpL(fh g diryi),'éãenìa äøBz íBúç äãeòz øBö' ¤¤¡©§¨£¨§¦¨

dcirn `idy zepaxwd zcear z` lhay epiid 'dcerz xev'e
,l`xyia dxey dpikydyz` mzgy epiid 'icenla dxez mezg'e

.dxezdúBøkæàä úà øc÷ äMðîxtqay 'd zeny z` wgn - §©¤¦¥¤¨©§¨
,dxezdúéîîN äìòäå ,[äøBzä úà óøL] ïBîà .çaænä úà ñøäå§¨©¤©¦§¥©¨¨©¤©¨§¤¡¨§¨¦

,çaænä éab ìòmiyiakr eidy cr ,ixnbl dceard z` lhiay ©©¥©¦§¥©
.mdixew z` eilr mibxe`äåøòä úà øézä æçàel ziyrp - ¨¨¦¦¤¨¤§¨
.da lbxedy jezn ,xzidk,Bnà ìò àa ïBîà .BúBçà ìò àa äMðî§©¤¨©£¨¨©¦

øîàpL(bk bl 'a i"dc),'äîLà äaøä ïBîà àeä ék'weqtd xe`iaae ¤¤¡©¦¨¦§¨©§¨
ewlgp 'dny` daxd'ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaømdnóøOL ,øîà ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤¨©

Bnà ìò àaL ,øîà ãçå ,äøBzä úà.:`xnbd zxtqnBnà Bì äøîà ¤©¨§©¨©¤¨©¦¨§¨¦
,oen` ly,epnî úàöiL íB÷nî äàðä Eì Lé íeìëmc`l oi` ixde §¥§£¨¨¦¨¤¨¨¨¦¤

.ef d`ian d`pdäNBò éðà íeìk ,dì øîàip`y dn lk ixd - ¨©¨§£¦¤
,d`pd myl epi` dyeràlàick.éàøBa úà ñéòëäì ¤¨§©§¦¤§¦

:`xnbd zxtqnàúà ékjlne `ayk -íé÷éBäé,ediy`i oa,øîà ¦£¨§¨¦¨©
éæBbøàì éòãé àì éàn÷erci `l iptly mipey`xd miklnd - ©¨¥¨¨§¦§©§¥

,xn` jke ,ipenk `ed jexa yecwd z` sxgle qirkdleðà íeìk§¨
BøBàì àlà ïéëéøöliaya `ed 'd z` mikixv ep`y dn lk ixd - §¦¦¤¨§

ixd ,ynyd zgixf ici lr epl xi`ny eizexe`níééåøt áäæ eðì Lé¥¨§©©§¨¦
,lecb exe`y adf my -ìBhé ,Ba ïéLîzLî eðàL`ed jexa yecwd ¤¨¦§©§¦¦

z`,BøBà.el mikixv eppi`eBì eøîàeidy exec ipa miwiedil ¨§
,miwicvàeä BlL áäæå óñk àìäå,`ed jexa yecwd ly -øîàpL ©£Ÿ¤¤§¨¨¤¤¤¡©

(g a ibg),'úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì',ellka miiext adf s`e ¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
.`ed jexa yecwd z` jixv dz` oiicr ok m`eíäì øîà,miwiedi ¨©¨¤

øîàpL ,eðì Bðúð øák(fh ehw mildz)ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä' §¨§¨¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©
.'íãàä éðáì¦§¥¨¨¨

íé÷éBäé úà eðî àì äî éðtî ,éøî øa äaøì àáø déì øîàllka ¨©¥¨¨§©¨©¨¦¦§¥©Ÿ¨¤§¨¦
,`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnddéa áéúëc íeMîokzi ike - ¦¦§¦¥

ea xn`py zngn edfy(g el 'a i"dc)åéúBáòBúå íé÷éBäé éøác øúéå'§¤¤¦§¥§¨¦§£¨
,'åéìò àöîðäå äNò øLàminkg eyxceéaø ,'åéìò àöîðäå' éàî £¤¨¨§©¦§¨¨¨©§©¦§¨¨¨©¦

øæòìà éaøå ïðçBé,xaca ewlgpíéáëBk úãBáò íL ÷÷çL øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤¨©¥£©¨¦
,Búnà ìò,dxf dceara weac didy jezníL ÷÷çL øîà ãçå ©©¨§©¨©¤¨©¥

,Búnà ìò íéîLz` zefal ick ¨©¦©©¨
,ede`pn `l dfky ryx dyrn dyry iptn ike ,xnelk ,'d my
oia ezepnl mikixv eid jk lk riyxdy oeik ,daxc` ixde

.`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnd
déì øîàmiwiedi z` epn `ly mrhd z` ,ixn xa daxíéëìîa ¨©¥¦§¨¦

,`ad mlerl wlg mdl oi`y,ézòîL àìdf oirk xac la`aziipn Ÿ¨©§¦§
dúBèBéãä,`ad mlerl wlg mdl oi`y,ézòîL,xacd `ed jke ¤§¨¨§¦

äëéî úà eðî àì äî éðtî,`ad mlerl wlg mdl oi`y el` llka ¦§¥©Ÿ¨¤¦¨
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oixcdpq(iyiy meil)

éëðà Bnò eäðòàå éðàø÷é ,éîL òãé ék eäábNà eäèlôàå ÷Lç éá ék'¦¦¨©©£©§¥£©§¥¦¨©§¦¦§¨¥¦§¤¡¥¦¨Ÿ¦
'éúòeLéa eäàøàå eäòéaNà íéîé CøBà ,eäãaëàå eäölçà äøöá§¨¨£©§¥©£©§¥¤¨¦©§¦¥§©§¥¦¨¦

(fhÎci `v mildz)oeiky ,df xac xnel leki `ed jexa yecwd wxy ,
.dxv lkn edhlt` okl ,ipnn `xie ia wyg jlnd dnlyy

òBøæe íøBà íéòLøî òðnéå' áéúëc éàî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©¦§¦§¦¨©¥§¨¦¨§©
'øáMz äîø(eh gl aei`),äî éðtîze`dìL ï"éòdaizdíéòLø ¨¨¦¨¥¦§¥©©¦¤§¨¦

äéeìzeli`k xacd d`xpe ,zeize`d x`y zxey lrny xie`a §¨
y ,jcnll ,miax oeyla 'miyx' aezke ef daizl zkiiy dpi`ïåék¥¨

ähîlî Lø íãà äNòpLgex oi`e ,dfd mlera mi`pey el yiy - ¤©£¨¨¨¨¦§©¨
,epnn dgep zeixadäìòîìî Lø äNòðminya mby oniq df ixd - ©£¨¨¦§¨§¨

.eze` mi`pey
:`xnbd zl`eyììk déázëð àìåo"ir ze`d dazkp recn - §Ÿ¦§§¥§¨

wx aezkl ie`x dide ,llk dazekl jxev oi` ixde ,dielz `idyk
.'miyx'øæòìà éaøå ïðçBé éaø,ef `iyew evxizãçmdnéðtî ,øîà ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¥

ãåc ìL BãBákmewn lkne ,dfd mlera mi`pey el eidy ,jlnd §¤¨¦
.weqta yexita df xac azkp `l eceak meyne ,minya aed` did

,äéìëç ïa äéîçð ìL BãBák íeMî ,øîà ãçåmiax mi`pey el eidy §©¨©¦§¤§¤§¨¤£©§¨
okle .ycwnd zia z` dpay lr ebxedl eywiay ,mlerd zene`n
,'miryx'k mb daizd z` `exwl xyt`y ,o"ir ze`d my dazkp

.miwicv iabl `le ,miryx iabl wx xn`p df llky cnll ick
:dcedi jln dypn oipra `ziixa d`ian `xnbdäMðî ,ïðaø eðz̈©¨¨§©¤

äðBL äéäcnel -íéðt äMîçå íéMîçmipey mikxc -úøBúa ¨¨¤£¦¦©£¦¨¨¦§©
íéðäk,`xwie xtq -,Búeëìî éðL ãâðkea ltltn did dpy lkay Ÿ£¦§¤¤§¥©§

.ycg ote`a eyxeceáàçàea dpey didäMîçå íéðîL.mipt ©§¨§Ÿ¦©£¦¨
eíòáøéea dpey didìLe äàîäL.mipt ¨¨§¨¥¨§Ÿ¨

àéðz,`ziixaaíBìLáà ,øîBà øéàî éaø äéä,eia` ceca cxny ©§¨¨¨©¦¥¦¥©§¨
øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéà(eh gi 'a l`eny)mixrp dxUr EAqIe' ¥¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨Ÿ£¨¨§¨¦

a`Fi ilM i`Up,'eäeúéîéå íBìLáà úà ekiåltk z` yexcl yie Ÿ§¥§¥¨©©¤©§¨©§¦
,oeyld.àaä íìBòì 'eäeúéîéå' ,äfä íìBòa 'eäekiå'©©¨¨©¤©§¦¨¨©¨

äéæçàå æçà ,øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦¨¨©£©§¨
,miryxd dcedi iklnòøä Nòiå' ïäa áeúkL ìàøNé éëìî ìëå§Ÿ©§¥¦§¨¥¤¨¨¥©©©¨©

ïéiç àì ,''ä éðéòa`ad mlerlåmbïéðBcéð àì.mpdiba §¥¥Ÿ©¦§Ÿ¦¦
:weqta xn`p .dypn iabl exn`py miweqtd z` zx`an `xnbd
ät íéìLeøé úà àlî øLà ãò ãàî äaøä äMðî CôL é÷ð íc íâå'§©¨¨¦¨©§©¤©§¥§Ÿ©£¤¦¥¤§¨©¦¤
''ä éðéòa òøä úBNòì äãeäé úà àéèçä øLà Búàhçî ãáì äôì̈¤§©¥©¨£¤¤¡¦¤§¨©£¨©§¥¥

(fh `k 'a mikln),'c`n daxd' dypn jtyy iwp mc eze` edne ,àëä̈¨
eîébøzeyxit ,laaa ,o`k -Ly jkl weqtd zpeekâøäz`äéòùé ©§¦¤¨©§©§¨

.en` ia` didy ,`iapdéøîà àáøòîa,eyxit l`xyi ux`ae - §©£¨¨¨§¥
íìö äNòLelwynyíBéå íBé ìëáe ,íãà éða óìà éBàOîeid ¤¨¨¤¤©¤¤§¥¨¨§¨¨

e mc` ipa sl` eze` mi`yepílek (úà) âøBämibxdp mlek eid - ¥¤¨
.ie`ynd caek zngn

:`xnbd zxne`äpç øa øa äaø øîàc àä àìæà ïàîkdfi` itk - §©¨§¨¨§¨©©¨©©©¨
,dpg xa xa dax ly ef `xnin dxn`p miyexitdnäîLð äìe÷L'§¨§¨¨

øîàc ïàîk ,'Blek íìBòä ìk ãâðk ãçà ÷écö ìLweqtd zpeeky ¤©¦¤¨§¤¤¨¨¨§©§¨©
z`yâøä äéòùéz` `lin xy` cr' weqtd xn` df lre ,dypn §©§¨¨©

mlerd lk cbpk diryi ly eznyp dlewyy ,'dtl dt milyexi
.millg milyexi lk z` `lin eli`k aygp okle

dywn .dcedi ikln ly mdize`hg z` `iadl dtiqen `xnbd
dypn iabl :`xnbdáéúk(f bl 'a i"dc)'z` mUIeìñtxW` lnQd §¦©¨¤¤¤¤©¤¤£¤

,cg` lqt wx dyry rnyne ,'midl`d ziaA dUráéúëebl my) ¨¨§¥¨¡Ÿ¦§¦
(hide mixW`d cinrde','íéìéñt.milqt dnk cinrdy rnyne §¤¡¦¨£¥¦§©§¦¦

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîày `l` ,cg` lqt df didälçza ¨©©¦¨¨©§¦¨
Bì äNòdypnãçà óeöøt,zg` mipt zpenz -Bì äNò óBqáìe ¨¨©§¤¨§©¨¨

íéôeöøt äòaøà,eiccv zrax`nL éãkdpikyd qpkzy cv lkn ©§¨¨©§¦§¥¤
ycwnd zialäðéëL äàøzdxf dceard sevxt z`.ñBòëúå ¦§¤§¦¨§¦§

:`xnbd zxne`æçàdcedi jlnBãéîòämlv eze`l -äéiìòaly ¨¨¤¡¦¨£¦¨
,ycwnd ziaøîàpL(ai bk 'a mikln)âbä ìò øLà úBçaænä úàå' ¤¤¡©§¤©¦§§£¤©©¨

,'Bâå 'æçà úéiìòz` my gipd `edy oeik ,eny lr dilrd dpekne £¦©¨¨§
e .dxf dceardäMðîepa oaìëéäa Bãéîòä,envrøîàpL(f `k my) §©¤¤¡¦©¥¨¤¤¡©

ìàå ãåc ìà 'ä øîà øLà úéaa äNò øLà äøLàä ìñt úà íNiå'©¨¤¤¤¤¨£¥¨£¤¨¨©©¦£¤¨©¤¨¦§¤
ìàøNé éèáL ìkî ézøça øLà íéìLeøéáe äfä úéaa [Bðá] äîìL§ŸŸ§©©¦©¤¦¨©¦£¤¨©§¦¦Ÿ¦§¥¦§¨¥

ïBîà .'íìBòì éîL úà íéNàdypn ly epaéLã÷ úéáì Bñéðëä ¨¦¤§¦§¨¨¦§¦§¥¨§¥
øîàpL ,íéLãwä(k gk diryi)äøö äëqnäå òøzNäî òvnä øö÷ ék' ©¢¨¦¤¤¡©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©§©©¥¨¨¨

,'ñpkúäk,weqtd yxcp jkeøîà ,'òøzNäî òvnä øö÷ ék' éàî §¦§©¥©¦¨©©©¨¥¦§¨¥©¨©
øøzNäìî äæ òvnä øö÷ [ék] ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§©¦¨©©¦¨¨¦¨©©©¨¤¦§¦§¨¥

ãçàk íéòø éðL åéìòmyy ,miycwd ycw `ed ohw lekiak - ¨¨§¥¥¦§¤¨
mlvd mbe dpikyd mb ea zeidl elkeiy ickn ,dxey dpikyd

.oen` my qipkdy
:weqtd jynd z` `xnbd zx`an'Bâå äøö äëqnäå' éàî©§©©¥¨¨¨§

,'qPMzdMéàäì éèî äåä ék ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà §¦§©¥¨©©¦§¥©©§©¦©¦¨¨¦£¨¨¥§©
éëa à÷ äåä àø÷did ,df weqtl ecenila ribn ozpei iax didyk - §¨£¨¨¨¥
,jk xn`e ,dkeaBa áúkL éîeilr xn`py `ed jexa yecwd - ¦¤¨ª

(f bl mildz),'íiä éî ãpk ñðBk'elit` mlerd z` aigxdl lekiy ¥©¥¥©¨
,dyai my zeyrle mind z` yaiil lekiy ,mind mewnaäNòz¥¨¤

äøö äëqî Bì`ypy dy`k ,'dxv' dxf dcear dze` el didz - ©¥¨¨¨
dkqnde' weqtd yexit edfe ,dl 'dxv' ziyrpe ztqep dy` dlra
.`ed jexa yecwl 'dxv' dxf dcear dze` ziyrp lekiaky ,'dxv

[äãBáòä úà ìha æçà],ycwnd ziaaäøBzä úà íúçå`ly ¨¨¦¥¤¨£¨§¨©¤©¨
,da ewqriøîàpL(fh g diryi),'éãenìa äøBz íBúç äãeòz øBö' ¤¤¡©§¨£¨§¦¨

dcirn `idy zepaxwd zcear z` lhay epiid 'dcerz xev'e
,l`xyia dxey dpikydyz` mzgy epiid 'icenla dxez mezg'e

.dxezdúBøkæàä úà øc÷ äMðîxtqay 'd zeny z` wgn - §©¤¦¥¤¨©§¨
,dxezdúéîîN äìòäå ,[äøBzä úà óøL] ïBîà .çaænä úà ñøäå§¨©¤©¦§¥©¨¨©¤©¨§¤¡¨§¨¦

,çaænä éab ìòmiyiakr eidy cr ,ixnbl dceard z` lhiay ©©¥©¦§¥©
.mdixew z` eilr mibxe`äåøòä úà øézä æçàel ziyrp - ¨¨¦¦¤¨¤§¨
.da lbxedy jezn ,xzidk,Bnà ìò àa ïBîà .BúBçà ìò àa äMðî§©¤¨©£¨¨©¦

øîàpL(bk bl 'a i"dc),'äîLà äaøä ïBîà àeä ék'weqtd xe`iaae ¤¤¡©¦¨¦§¨©§¨
ewlgp 'dny` daxd'ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaømdnóøOL ,øîà ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤¨©

Bnà ìò àaL ,øîà ãçå ,äøBzä úà.:`xnbd zxtqnBnà Bì äøîà ¤©¨§©¨©¤¨©¦¨§¨¦
,oen` ly,epnî úàöiL íB÷nî äàðä Eì Lé íeìëmc`l oi` ixde §¥§£¨¨¦¨¤¨¨¨¦¤

.ef d`ian d`pdäNBò éðà íeìk ,dì øîàip`y dn lk ixd - ¨©¨§£¦¤
,d`pd myl epi` dyeràlàick.éàøBa úà ñéòëäì ¤¨§©§¦¤§¦

:`xnbd zxtqnàúà ékjlne `ayk -íé÷éBäé,ediy`i oa,øîà ¦£¨§¨¦¨©
éæBbøàì éòãé àì éàn÷erci `l iptly mipey`xd miklnd - ©¨¥¨¨§¦§©§¥

,xn` jke ,ipenk `ed jexa yecwd z` sxgle qirkdleðà íeìk§¨
BøBàì àlà ïéëéøöliaya `ed 'd z` mikixv ep`y dn lk ixd - §¦¦¤¨§

ixd ,ynyd zgixf ici lr epl xi`ny eizexe`níééåøt áäæ eðì Lé¥¨§©©§¨¦
,lecb exe`y adf my -ìBhé ,Ba ïéLîzLî eðàL`ed jexa yecwd ¤¨¦§©§¦¦

z`,BøBà.el mikixv eppi`eBì eøîàeidy exec ipa miwiedil ¨§
,miwicvàeä BlL áäæå óñk àìäå,`ed jexa yecwd ly -øîàpL ©£Ÿ¤¤§¨¨¤¤¤¡©

(g a ibg),'úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì',ellka miiext adf s`e ¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
.`ed jexa yecwd z` jixv dz` oiicr ok m`eíäì øîà,miwiedi ¨©¨¤

øîàpL ,eðì Bðúð øák(fh ehw mildz)ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä' §¨§¨¨¤¤¡©©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©
.'íãàä éðáì¦§¥¨¨¨

íé÷éBäé úà eðî àì äî éðtî ,éøî øa äaøì àáø déì øîàllka ¨©¥¨¨§©¨©¨¦¦§¥©Ÿ¨¤§¨¦
,`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnddéa áéúëc íeMîokzi ike - ¦¦§¦¥

ea xn`py zngn edfy(g el 'a i"dc)åéúBáòBúå íé÷éBäé éøác øúéå'§¤¤¦§¥§¨¦§£¨
,'åéìò àöîðäå äNò øLàminkg eyxceéaø ,'åéìò àöîðäå' éàî £¤¨¨§©¦§¨¨¨©§©¦§¨¨¨©¦

øæòìà éaøå ïðçBé,xaca ewlgpíéáëBk úãBáò íL ÷÷çL øîà ãç ¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤¨©¥£©¨¦
,Búnà ìò,dxf dceara weac didy jezníL ÷÷çL øîà ãçå ©©¨§©¨©¤¨©¥

,Búnà ìò íéîLz` zefal ick ¨©¦©©¨
,ede`pn `l dfky ryx dyrn dyry iptn ike ,xnelk ,'d my
oia ezepnl mikixv eid jk lk riyxdy oeik ,daxc` ixde

.`ad mlerl wlg mdl oi`y miklnd
déì øîàmiwiedi z` epn `ly mrhd z` ,ixn xa daxíéëìîa ¨©¥¦§¨¦

,`ad mlerl wlg mdl oi`y,ézòîL àìdf oirk xac la`aziipn Ÿ¨©§¦§
dúBèBéãä,`ad mlerl wlg mdl oi`y,ézòîL,xacd `ed jke ¤§¨¨§¦

äëéî úà eðî àì äî éðtî,`ad mlerl wlg mdl oi`y el` llka ¦§¥©Ÿ¨¤¦¨
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המשך בעמוד קכו



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

,áàBîe ïBnòîdidy heln e`vi ixdy ,l`xyi ly miaexw eidy ¥©¨
mgla l`xyi z` enciw `ly zngne ,epia` mdxa` ly eig` oa
.mler cr 'd ldwa `eal exq`pe eyprp mixvnn mz`va mine

ednibldy ep`vn,ïðçBé éaø øîàc ,Bøúiî ,íé÷Bçøä úà úáø÷î§¨¤¤¤¨§¦¦¦§§¨©©¦¨¨
øëNaeizepal exzi xn`y'íçì ìëàéå Bì ïàø÷'(k a zeny)lk`e ¦§©¦§¤§Ÿ©¨¤

,epgley lr epiax dynåéðá éða eëæexzi lyìa eáLéå,úéæbä úkL ¨§¥¨¨§¨§§¦§©©¨¦
øîàpL(dp a '` i"dc)[úBçtLîe] (úåçôùîîå)õaòé éáLBé íéøôBñ ¤¤¡©¦§§§¦§¥©§¥

úéá éáà únçî íéàaä íéðéwä änä íéúëeñ íéúòîL íéúòøz¦§¨¦¦§¨¦¨¦¥¨©¦¦©¨¦¥©©£¦¥
'áëø'å ,c ,exzi i`v`v md 'mipiwdíúä áéúëxn`p ixdy - ¥¨§§¦¨¨

(fh ` mihtey)íéøîzä øéòî eìò äLî ïúBç éðé÷ éðáe'[egixiÎ]éða úà §¥¥¦¥Ÿ¤¨¥¦©§¨¦¤§¥
ãøò áâða øLà äãeäé øaãî äãeäé,uari lv` dxez cenll ekldÎ] §¨¦§©§¨£¤§¤¤£¨

[cxr abpay dcedi xacna didyêìiå[uari]'íòä úà áLiå- ©¥¤©¥¤¤¨¨
.eiptl miayeid micinlzd mr ayiednibldy ep`vnúîìòî©£¤¤

,äëéîî ,íéòLøä ïî íéðéòlirl x`azdy enke(:bw)rpnpy ¥©¦¦¨§¨¦¦¦¨
dzidy zngn ,dyry lqtd lr eyiprdln `ed jexa yecwd

.mikxc ixaerl dievn ezit
,àéápä Bcò ìL Bøéáçî ,ìòaä éàéáð ìò äðéëL äøLîejlny onfa ©§¨§¦¨©§¦¥©©©¥£¥¤¦©¨¦
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רנז
oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áàåîå ïåîòe`ai `ly mewnd owgxe mdxa` ig` oa heln e`ay l`xyil oiaexw
mdxa` ipa eid dxehw ipan oicn `dc xninl `kil ynn oiaexw `"l ldwa

`xyil oicn ipa eid miaexweoenr `l` mdxa` ipa mdy a`ene oenrn xzei l
:eid mdl miwegx oicne l`xyi ux`l eid miaexwe mipky a`eneúëùìá åáùéå

.úéæâäyxtn `xw i`de mixteq zegtynn
dyn xn`ie zyxta ixtiqa ilek dil

:aaeglúéá éáà úîçî íéàáä íéðé÷ä äîä
.áëøipae aizkc exzi ly eipa el` mipiwe

ly eipa od od exzi ly eipae dyn ozeg ipiw
zia ia` zngn mi`ad mipiwd aizkc akx
xn` miakxd ziale (dl dinxi) aizke akx
mzrny xy` ori ['ebe] 'd xn` dk ik edinxi
zxki `l ['ebe] mkia` [acpedi] zevn [lr]
minid lk iptl [cner] akx oa acpeil yi`
oiqpkpe md mieb xyt` ixtiqa opixn`e
lkidl eqpkp `l l`xyi lk ixde lkidl
ixaca oixene oixcdpqa oiayei eidy `l`

:x"n .dxez.äëéîîel egipd lirl opixn`c
:mikxc ixaerl dievn eztyäðéëù äøùîå

.àéáðä åãò ìù åøáçî ìòáä éàéáð ìò
axgiy l` zia gafn lr `apzp `iapd ecrc
aizkc minlv mraxi ea cinrdy iptn
dcedin `a midl`d yi` dpde (bi `"na)
mler xcqa yxtne gafn gafn xn`ie 'ebe
edrhde xwyd `iap `ae `iapd ecr epiidc
zevn lr exiarde l` zial eaiyde ecrl
l` zial aeyz `l el xn`y d"awd
eilr dzxy elik`dy zekfae elik`de
`iapd yi`d l` 'd xac idie xn`py dpiky

:elv` elik`dl eaiyd xy`äìåò äúââùå
.ïåãæedeld `le bbyy ozpedia epivn ixdy

dcedi ax xn`c yprpe zexkk izy cecl
:'eke.åäååì:diel oeyl.áåð äâøäð àì`ly

`le aep ipdkn mgl le`yl cec jixv did
:mdilr oiyln b`ec didìåàù äéä àìå

.âøäð:oer eze` lr.ìèåîùi eia`cepae mze
jipa zeidl eayy l`xyin x`ye :diwfg
epiidc jzial aeyiy in lke jicinlze
e`hg `lc 'x`ye opinbxznck eicinlz

:idecinlz i`ihg eazceñáåë éàî
.äéôàì åäðéùáëãdide eipt z` yaky

:diryi iptn yiiazn.ñáåë:yaek enk
.äéùéøà óçñ éøö÷ã àìëåàly awepn ilk

eze`e micbad lr min ea oitlfny oiqaek

:[epnn] yiiazn didy diryi exiki `ly ick ey`x lr fg` jtd ilk.åäéùàéoa
:oen`.åäé÷æç] :dypn ia`'åëå àáà äëæî àøá`le eia` oen` dkfn diy`i .[

:'eke livn mdxa` oi` dcbda dil opiyxce livn icin oi` aizkc epa dypn diwfg
.éëäì úéúàã àúùä:`a`l dkfn `xac.éîð æçà[dit`l] edpiyakc `niz `l

:ede`pn `l diwfg ly eceak iptn `l`
.íé÷éåäé úà åðî àì äî éðôîoi`y oze`a

:[a"derl] wlg mdløá àééç 'øã íåùî
.äéåáàlke dxeawl ozip `ly lr xtkzpy

eedc jpdn `l` ira `l epn `l dn iptn ipd
fg` lirl edl `paiygck mixenb miryx

] :'eke dxezd z` mzg.'åë ãåòå úàædnwp
:[da dyrz zxg` cere xak da ziyrp

.àãéøô:eny jk.àúôéñ:fbx`áåèä ìéáùá
.úåà äîenvr [z` gaiyy] diwfg liaya

xn`y el mxb iziyr jipira aehd xn`c
ze` l`yy 'd zia dlr` ik ze` dn

:dxiar zxxeb dxiary d"awdnåìëà
.åðçìåù ìò íéøëðjcexn el glyy mze`

:mci lr dgpne mixtq oc`la.åéìò ùîùîå
dzwyd ezy` onwl opixn`c diwfg oebk

:mdilr.úåìâ íøåâmdilr gnyie aizkc
aizke dzkp zia (lk) z` m`xie ediwfg
eide egwi jnn e`vi xy` jipane dixza

:laa jln lkida miqixqäú÷ùä åúùà
.íäéìòzia epiide mdl zbfen dnvr `id

on dzgtpy rlv my lr dkpn oeyl dzkp
:dy` `xap dpnne mc`d.åéæðâ úéáikde

ezxagna xzt mgpne idefipb zia opinbxzn
ixve z`kp (`l ziy`xa) enk mipnnq oeyl

:hele.ïéæ ìëåà ïéæhilyc `lfxt oebk
:`lfxta.äëéà:`ixhniba e"l.úåúéøë å"ì

:edl aiyg (.a sc) zezixka.á"àá å÷ìlky
:`zia `tl`a `xecq dki` zlibnçèá

.ããáon `l oi`xizn opi`e micigi oiayeiy
:zerx zeig on `le miebd.íò éúáømr

:mr x`yn xzei jlede daxznyäðè÷
.ìåãâìrixfn epi`e lyean epi` ohw ly f"y

dpi` dphw ly mgx oke lecb lyk xdn
oi`iyn jkitl dlecb lyk xdn zhlew
[lyean] erxf `dzykl ick ohwl dlecb
zaky `diy ick lecbl dphwe xdn hlew
oideyy ohwl dphw `le xdn hlew erxf
oicnery `l` ynn dphwe ohw `le ciledl
rxf oi` edine ciledl md oiie`xe owxt lr

:jk lk lyean mdly
ãçà
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רש"י                                                                                                                                     רש"י
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.mecq iyp`k y`a
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äøîàå ìB÷ úa äàöé .äéìò eçébLä àìåweqtd z`(bl cl aei`) §Ÿ¦§¦¨¤¨¨§¨©§¨§¨

,'Bâå 'éðà àìå øçáú äzà ék zñàî ék äpîlLé Enòîä'ike ,xnelk £¥¦§§©§¤¨¦¨©§¨¦©¨¦§©§Ÿ¨¦§
xga `ede ,'d oevxa `l` ielz epi` `lde ,mka ielz xacd

.`ad mlerl wlg el didiy dnlya
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdúBîeLø éLøBciyxec - §¥§

miweqtd zepeyl,àaä íìBòì ïéàa ïlek ,íéøîBà eéämraxi s`e ¨§¦¨¨¦¨¨©¨
,b`ece ifgib ltezig`e ,dypne a`g`øîàpL(iÎh q mildz)ãòìâ éì' ¤¤¡©¦¦§¨

íBãà ìò éöçø øéñ áàBî é÷÷Bçî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éìå§¦§©¤§¤§©¦¨Ÿ¦§¨§§¦¨¦©§¦©¡
éìLàìt éìò éìòð C,'éòòBøúä úL,jk miweqtd z` eyxce,'ãòìâ éì' ©§¦©£¦¨©§¤¤¦§¨¦¦¦§¨

ìôpL áàçà äæ (äùðî éìå)dnglna bxdp -,ãòìb úBîøaezzine ¤©§¨¤¨©§¨¦§¨
ile' .`ad mlerd iigl `eal ezxtk `idBòîLîk ,'äMðîdypn - §¦§©¤§©§¨

.dcedi jlnéúà÷c íòáøé äæ ,'éLàø æBòî íéøôà'n `ay -hay ¤§©¦¨Ÿ¦¤¨¨§¨§¨¨¥
,íéøôàie`x df oi`e ,`iap ici lr gynpe ,l`xyi iklnl y`x dide ¤§©¦

.mpdib icxein didiyìôBúéçà äæ ,'é÷÷Bçî äãeäé'§¨§§¦¤£¦¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121



רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

íäî ãçà Bì øîàmiieaydn -àîeñ ,eðéðôì úëläîL ìîb ,Bøéáçì ¨©¤¨¥¤©£¥¨¨¤§©¤¤§¨¥¨
äðeòèe ,äéðéòî úçàadab lrúBãBð ézL,milecb mick -ìL úçà §©©¥¥¤¨§¨§¥©©¤

ãçà ,dúBà íéâéäðnä íãà éða éðLe ,ïîL ìL úçàå ïééãçàå ,ìàøNé ©¦§©©¤¨¤§¥§¥¨¨©©§¦¦¨¤¨¦§¨¥§¤¨
] ïäì øîà .éøëðdóøBò äL÷ íò ,[éàaLmkpi` mkzelba s` - ¨§¦¨©¨¥©©©§¥¤

,mi`iap e` minkgk mknvr z` miwifgn `l` ,mirpkpízà ïéàî¥©¦©¤
ïéòãBé.el` mixac,ìîb ,Bì eøîàzg`a `neq `idy mircei epgp` §¦¨§¨¨

,dipirn,äéðôlL íéáNòîixdyúìëBà äàBøL ãvîedðéàL ãvî ¥£¨¦¤§¨¤¨¦©¤¨¤¤¦©¤¥¨
,úìëBà dðéà äàBøelk`p jxcd ly cg` cva wxy mi`ex ep`e ¨¥¨¤¤

.miayrd,ïîL ìL úçàå ïéé ìL úçà úBãBð ézL äðeòèecepdìL §¨§¥©©¤©¦§©©¤¨¤¤
då ,óèôèî ïééoiidò÷BL,dnc`a,óöå óèôèî ïîL ìLåjkne ©¦§©§¥§¥©§¤¤¤§©§¥§¨

.el` zecep izy z`yep `idy epaddúBà íéâéäðnä íãà éða éðLe§¥§¥¨¨©©§¦¦¨
äðôð éøëð ,ìàøNé ãçàå éøëð ãçàeikxvlCøcì,jxcd rvn`a - ¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥¨§¦¦§¤©¤¤

,ïéããvì äðôð ìàøNéå.zeripv jxcóãøi`aydàöîe ,íäéøçà §¦§¨¥¦§¤©§¨¦¨©©£¥¤¨¨
íäéøáãk,miieayd lyäNòå Búéáì ïàéáäå ,ïLàø ìò ï÷Lðe àa §¦§¥¤¨§¨¨©Ÿ¨¤¡¦¨§¥§¨¨

Bòøæa øçaL Ceøa ,øîàå ,íäéðôì ãwøî äéäå ,äìBãb äãeòñ ïäì̈¥§¨§¨§¨¨§©¥¦§¥¤§¨©¨¤¨©§©§
ïéNòð íéëìBä ïäL íB÷î ìëáe ,Búîëçî íäì ïúðå íäøáà ìL¤©§¨¨§¨©¨¤¥¨§¨§¨¨¤¥§¦©£¦

ïøèôe .íäéðBãàì íéøNeziiaynì íäézáì [eëìäå].íBìL ¨¦©£¥¤§¨¨§¨§§¨¥¤§¨
:yexcl `xnbd dkiynn'äìéla äkáú äëa'(a ` dki`),úBiëa ézL ¨Ÿ¦§¤©©§¨§¥§¦

ellä,weqta exn`py,änì.md dn lr -,ïðçBé éaø øîà ,äaø øîà ©¨¨¨¨©©¨¨©©¦¨¨
ìò ãçàoaxegìò ãçàå ,ïBLàø Lc÷îoaxeg.éðL Lc÷î ¤¨©¦§¨¦§¤¨©¦§¨¥¦

dMaz dkA'äìéì é÷ñò ìò ,'äìélalila zekal l`xyi eyprp - ¨Ÿ¦§¤©©§¨©¦§¥©§¨
dyrpy xg` xac zngn ,ycwnd iza oaxeg lr a`a dryz

,dlilaøîàpLoeyl exn`e epiax dyn glyy milbxnd exfgyk ¤¤¡©
,l`xyi ux` lr rxdíòä ekáiå íìB÷ úà eðzéå äãòä ìk àOzå'©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨¨

'àeää äléla(` ci xacna),(íåéä) BúBà ,ïðçBé éaø øîà ,äaø øîà ©©§¨©¨©©¨¨©©¦¨¨
[älélä],ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,äéä áàa äòLz ìéì ©©§¨¥¦§¨§¨¨¨¨©¨¥©¨¨§¦§¨¥

ípç ìL äiëa íúéëa ízàoin`dl mkl did `ly ,daiq `ll - ©¤§¦¤§¦¨¤¦¨
,l`xyi ux` lr milbxnd e`ivedy drxd daiclíëì òa÷à éðàå©£¦¤§©¨¤

,úBøBãì äiëa.ycwnd zia oaxeg lr §¦¨§
,øçà øác,òîLð BìB÷ äìéla äëBaä ìkL ,'äìéla'`neia x`eank ¨¨©¥©©§¨¤¨©¤©©§¨¦§¨

(:k)xqpnd dngd lblb zngn jk lk rnyp lewd oi` meiay
.lew rinyne riwxaíéáëBk äìéla äëBaä ìkL ,'äìéla' ,øçà øác̈¨©¥©©§¨¤¨©¤©©§¨¨¦

úBìfîee mingx eilr mi`lnznìkL ,'äìéla' ,øçà øác .Bnò ïéëBa ©¨¦¦¨¨©¥©©§¨¤¨
,äìéla äëBaäe ,xexiaa rnyp eziika lewòîBMäz`äëBa BìB÷ ©¤©©§¨©¥©¤

.Bcâðk§¤§
:df oipra dyrn `xnbd d`ianïaø ìL BzðëL ,úçà äMàa äNòî©£¤§¦¨©©§¤§¤©¨

ìàéìîb ïaø òîL ,äìéla åéìò äëBa äúéäå ,dða únL ,ìàéìîbz` ©§¦¥¤¥§¨§¨§¨¨¨¨©©§¨¨©©¨©§¦¥
åéãéîìz Ba eøékä ,øçîì .åéðéò éñéø eøùpL ãò ,dcâðk äëáe dìB÷¨¨¨§¤§¨©¤¨§¦¥¥¨§¨¨¦¦©§¦¨

,dlila dkayàéöBäåBúðeëMî äez` rnyi `ly ,xg` mewnl §¦¨¦§¨
.dika

'déçì ìò dúòîãå'(my),,ïðçBé éaø øîà ,àáø øîà`ed 'digl' §¦§¨¨©¤¡¨¨©¨¨¨©©¦¨¨
epiide ,zexrpe zigelgl oeylnäéøeòð ìòa ìò äëBaL äMàk- §¦¨¤¨©©©§¤¨

dzrnce cinz dkea `idy ,dzexrpa d`ypy oey`xd dlra
,dievnøîàpL(g ` l`ei)éìà'[ippewÎ]ìòa ìò ÷N úøeâç äìeúák ¤¤¡©¡¦¦§¨£©©©©©

.'äéøeòð§¤¨
'Làøì äéøö eéä'(d ` dki`),,ïðçBé éaø øîà ,àáø øîàweqtd zpeek ¨¨¤¨§Ÿ¨©¨¨¨©©¦¨¨

y `idLàø äNòð ìàøNéì øöénä ìk.:ztqep dyxcøîàpLdiryi) ¨©¥¥§¦§¨¥©£¤Ÿ¤¤¡©
(bk gïeìeáæ äöøà ì÷ä ïBLàøä úòk dì ÷öeî øLàì óòeî àì ék'¦Ÿ¨©£¤¨¨¨¥¨¦¥©©§¨§

øîà ,'íéBbä ìéìb ïcøiä øáò íiä Cøc ãéaëä ïBøçàäå éìzôð äöøàå§©§¨©§¨¦§¨©£¦§¦¤¤©¨¥¤©©§¥§¦©¦¨©
,ïðçBé éaø øîà ,àáø,'Dl wvEn xW`l srEn `l iM' weqtd yexit ¨¨¨©©¦¨¨¦Ÿ¨©£¤¨¨

éò Bðéà ìàøNéì ÷éönä ìkL.ó ¤¨©¥¦§¦§¨¥¥¨¥
'Cøã éøáBò ìk íëéìà àì'(ai ` dki`),,ïðçBé éaø øîà ,àáø øîà Ÿ£¥¤¨§¥¤¤¨©¨¨¨©©¦¨¨
äøBzä ïî àðìáe÷ì ïàkîeizexv lr mixg`l xtqnd mc`y - ¦¨§§¨¨¦©¨

yyg dfa oi`e ,efk dxv mdil` `eaz `ly mdl xnel jixv
.`iapd xn`y itke ,'yegip'

,áø øîà ,íøîò áø øîà ,'Cøã éøáBò ìk',`iapd xn`éðeàNò ¨§¥¤¤¨©©©§¨¨©©£¨¦
úc ìò éøáBòk,y`a `ed jexa yecwd mpcy -áéúk íBãña eléàc §§¥©¨§¦¦§§¦

(ck hi ziy`xa)íBãñ ìò øéèîä 'äå''d z`n W`e zixtB dxnr lre ©¦§¦©§§©£Ÿ¨¨§¦¨¥¥¥
,'minXd onáéúk íéìLeøéa eléàå(bi ` dki`)Là çìL íBønî' ¦©¨¨¦§¦¦¨©¦§¦¦¨¨©¥

,'Bâå 'äpcøiå éúBîöòamze` ocy ,'d mtxyy epiid 'dPCxIe' oeyle §©§©©¦§¤¨§©¦§¤¨
.mecq iyp`k y`a

:`xnbd dywnáéúëeweqta(e c dki`)úàhçî énò úa ïBò ìcâiå' §¦©¦§©£©©¦¥©©
,'íBãñ,mecqk ektdp `l recn mecqn xzei e`hg l`xyiy oeike §

.øáca Lé íéðt àBOî éëå:`xnbd zvxznéaø øîà ,àáø øîà §¦©¨¦¥©¨¨¨©¨¨¨©©¦
äøéúé äcî ,ïðçBédaeh dlrn -äúéä àlL ,íéìLeøéa äúéä ¨¨¦¨§¥¨¨§¨¦¨©¦¤Ÿ¨§¨

áéúk íBãña eléàc ,íBãña(hn fh l`wfgi)íBãñ ïBò äéä äæ äpä' ¦§§¦¦§§¦¦¥¤¨¨£§
,'Bâå 'ä÷éæçä àì ïBéáàå éðò ãéå íçì úòáN ïBàb CúBçàeid `ly £¥¨¦§©¤¤§©¨¦§¤§Ÿ¤¡¦¨§

,ipyd lr cg` llk mingxnáéúk íéìLeøéa eléàå(i c dki`)éãé' §¦¦¨©¦§¦§¥
ïäécìé eìùa úBiðîçø íéLðdzidyk ,xnelk ,'Fnl zFxal Eid ¨¦©£¨¦¦§©§¥¤¨§¨¨

dzxag z` dpinfn dzid ,elke`l ick dcli z` zlyan zg`d
myper lwed ,ef mingx zcn mda dzidy jezne ,dnr lek`l

.ektdp `le
'éaø÷a 'ä éøéaà ìë älñ'(eh ` dki`):`xnbd zx`an ,øîBàL íãàk ¦¨¨©¦©§¦§¦§¨¨¤¥
'Bæ òaèî äìñôð' Bøáçìepiide ,dyeak dliqn oeyln `ed 'dlq'e ©£¥¦§§¨©§¥©

miyeake mileqt m`yre ,mdly mixai`d lk z` d"awd lqty
.dliqnk
éìò eöt'íäét C'KiaiF` lM(fh a my),,ïðçBé éaø øîà ,àáø øîà ¨¨©¦¦¤¨§©¦¨©¨¨¨©©¦¨¨

íéc÷ä äî ìéáLaweqtd z` miwxtd aexa ef dlibna `iapd ¦§¦©¦§¦
ze`a ligzndì ,à"tze`a ligznd weqtíéìbøî ìéáLa ,ï"éò ¥©©¦¦§¦§©§¦
,xacna eidy,íäéôa eøîàL,`"t ze`a fenxdeàø àlL äî ¤¨§§¦¤©¤Ÿ¨

íäéðéòa.o"ir ze`a mifenxd §¥¥¤
xn`p .opgei iax mya `ax ly ztqep dyxc d`ian `xnbd

:weqta'eàø÷ àì 'ä íçì eìëà énò éìëBà'(c ci mildz),,àáø øîà §¥©¦¨§¤¤Ÿ¨¨¨©¨¨
ìk ,ïðçBé éaø øîàieb,íçì íòè íòBè ìàøNé ìL ïîçlî ìëBàä ¨©©¦¨¨¨¨¥¦©§¨¤¦§¨¥¥©©¤¤

,íçì íòè íòBè Bðéà ìàøNé ìL ïîçlî ìëBà BðéàLåyi ,xnelk §¤¥¥¦©§¨¤¦§¨¥¥¥©©¨¤
zx`an .mze` milfebyk ,l`xyi ly mngla d`pde mrh mdl

:weqtd meiq z` `xnbd,'eàø÷ àì 'ä'didy df yper ,xnelk Ÿ¨¨
e`xw `ly mze` zngn `ed miiebl lk`n l`xyi ly mngl

,md ine ,'d mya,ïéðéicä elà ,øîà áø,oicd z` mihn eidy ©¨©¥©©¨¦
,úB÷Bðéz éãnìî elà ,øîà ìàeîLe.dinx mzk`ln miyery §¥¨©¥§©§¥¦

wlg mdl oi` zeheicd drax`e mikln dyly ,dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .`ad mlerlïàðî éîzrcl lekiy `ed in xnelk ¦§¨¨

.`ad mlerl wlg yi inläìBãbä úñðk éLðà ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¥§¤¤©§¨
,íeàðî.mi`iap eidy §¨

eLwa ,áø øîà ,äãeäé áø øîàdlecbd zqpk iyp`ãçà úBðîì ãBò ¨©©§¨¨©©¦§¦§¤¨
e ,`ad mlerl wlg el didi `ly ,jlnd dnly z` -úeîc äàä¨§

åéáà ìL Bð÷Béc,jlnd cec -íäéðôì äçèLðåedepni `ly ywal §§¤¨¦§¦§§¨¦§¥¤
,mnrLà äëçìå íéîMä ïî Là äàa .äéìò eçébLä àìå§Ÿ¦§¦¨¤¨¨¨¥¦©¨©¦§¦£¨¥

,íäéìñôña,mdixacl minyd on minikqn oi`y mdl gikedlàìå §©§§¥¤§Ÿ
íäì äøîàå ìB÷ úa äàöé .äéìò eçébLäweqtd z`(hk ak ilyn) ¦§¦¨¤¨¨§¨©§¨§¨¨¤

éðôì ávéúé ìa ávéúé íéëìî éðôì Bzëàìîa øéäî ùéà úéæç'¨¦¨¦¨¦¦§©§¦§¥§¨¦¦§©¨©¦§©¥¦§¥
,'íékeLç,xnelkíéc÷äL éîoipaì éúéaziipa,Búéadnly edfe £¦¦¤¦§¦¥¦§¥

`ed okle ,ezia z` jk xg`e ycwnd zia z` dligz dpay jlnd
,'ezk`lna xidn yi`' dpeknéúéaL àlà ,ãBò àìåycwnd zia - §Ÿ¤¨¤¥¦

äða,zexidnaå ,íéðL òáLaz`,äðL äøNò ùìLa äða Búéa`ly ¨¨§¤©¨¦§¥¨¨¦§Ÿ¤§¥¨¨
,eziipaa jk lk fxcfdávéúé íéëìî éðôìoba miklnd mr cenri - ¦§¥§¨¦¦§©¨

,ocríékeLç éðôì [ávéúé ìa],mpdiba miryxd mr enewn oi`e - ©¦§©¥¦§¥£¦
äøîàå ìB÷ úa äàöé .äéìò eçébLä àìåweqtd z`(bl cl aei`) §Ÿ¦§¦¨¤¨¨§¨©§¨§¨

,'Bâå 'éðà àìå øçáú äzà ék zñàî ék äpîlLé Enòîä'ike ,xnelk £¥¦§§©§¤¨¦¨©§¨¦©¨¦§©§Ÿ¨¦§
xga `ede ,'d oevxa `l` ielz epi` `lde ,mka ielz xacd

.`ad mlerl wlg el didiy dnlya
:epizpyn lr zwlegd drc d`ian `xnbdúBîeLø éLøBciyxec - §¥§

miweqtd zepeyl,àaä íìBòì ïéàa ïlek ,íéøîBà eéämraxi s`e ¨§¦¨¨¦¨¨©¨
,b`ece ifgib ltezig`e ,dypne a`g`øîàpL(iÎh q mildz)ãòìâ éì' ¤¤¡©¦¦§¨

íBãà ìò éöçø øéñ áàBî é÷÷Bçî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éìå§¦§©¤§¤§©¦¨Ÿ¦§¨§§¦¨¦©§¦©¡
éìLàìt éìò éìòð C,'éòòBøúä úL,jk miweqtd z` eyxce,'ãòìâ éì' ©§¦©£¦¨©§¤¤¦§¨¦¦¦§¨

ìôpL áàçà äæ (äùðî éìå)dnglna bxdp -,ãòìb úBîøaezzine ¤©§¨¤¨©§¨¦§¨
ile' .`ad mlerd iigl `eal ezxtk `idBòîLîk ,'äMðîdypn - §¦§©¤§©§¨

.dcedi jlnéúà÷c íòáøé äæ ,'éLàø æBòî íéøôà'n `ay -hay ¤§©¦¨Ÿ¦¤¨¨§¨§¨¨¥
,íéøôàie`x df oi`e ,`iap ici lr gynpe ,l`xyi iklnl y`x dide ¤§©¦

.mpdib icxein didiyìôBúéçà äæ ,'é÷÷Bçî äãeäé'§¨§§¦¤£¦¤
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.àäøBza øîàpL ét-ìò-óà20äëàìî úàø÷ð äiNò äæéà da Løtúð àìå äëàìî ìk äNòú àì íúñ21 ©©¦¤¤¡©©¨§¨Ÿ©£¤¨§¨¨§Ÿ¦§¨¥¨¥¤£¦¨¦§¥§¨¨
úàø÷ð dðéà úeLøì úeLøî äñðëääå äàöBääL àøáqä ãvîe äëàìî úàø÷ð dðéà äiNò äæéàå§¥¤£¦¨¥¨¦§¥§¨¨¦©©§¨¨¤©¨¨§©©§¨¨¥§¦§¥¨¦§¥

ììk äëàìî íLa[gúëàìî ïéàL ãîìì ïkLnä úëàìîì úaL úLøt äøBz äëîqL änî ïë-ét-ìò-óà §¥§¨¨§¨©©¦¥¦©¤¨§¨¨¨¨©©¨¦§¤¤©¦§¨§©¥¤¥§¤¤
úaMä úà äçBc ïkLnä23ïéðòì äëàìî úàø÷ð ïkLîa äáeLç äúéäL äëàìî ìkL íéãîBì eðà ïàkî ©¦§¨¨¤©©¨¦¨¨§¦¤¨§¨¨¤¨§¨£¨©¦§¨¦§¥§¨¨§¦§¨

úaL[høîàpL ïkLîa äáeLç äëàìî ïk-íâ äúéä äàöBääå24úîeøúì äëàìî ãBò eNòé ìà äMàå Léà ©¨§©¨¨¨§¨©¥§¨¨£¨©¦§¨¤¤¡©¦§¦¨©©£§¨¨¦§©
ãîBòä äLî ìà ãéçiä úeLø àeäL íúéaî ïéàéáî eéäL äàáääL zãîì àä ,àéáäî íòä àìkéå Lã÷ä©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦¨¨©§¨¤©£¨¨¤¨§¦¦¦¥¨¤§©¨¦¤Ÿ¤¨¥

äëàìî Bæ äàáä úàø÷ð íéaøä úeLø àéäL äéåì äðçîa25[`iÎi. §©£¥§¦¨¤¦§¨©¦¦§¥£¨¨§¨¨
è"ì ïä ïkLîa eéäL úBëàìnä ìk ïépîe27étî eãîlL úBãìBz ãBò LiL úBëàìî úBáà úBàø÷ð ïäå ¦§©¨©§¨¤¨©¦§¨¥§¥¦§¨¨§¨¤¥¨¤¨§¦¦

äëàìîì äîBcä äëàìî ìk àlà úBëàìî eàø÷ð ïkLîa eéäL ãáìa úBëàìnä ïúBà àlL äòeîMä©§¨¤Ÿ¨©§¨¦§©¤¨©¦§¨¦§§§¨¤¨¨§¨¨©¨¦§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dkld ixe`ia
ììë äëàìî [ç שתועלתן מלאכות ישנן ביאור: -

באיסור  נכללות שהן נותנת והסברא ברורה ופעולתן
דברים  והוזזת הבאת בשבת. מלאכה עשיית של התורה
- בשבת כמלאכה נחשבת אינה היחיד) רשות (בתוך
נעשית  כשההבאה אמנם כלשהי, תועלת בה שיש אף
הנקראת  כמלאכה נחשבת הרבים לרשות היחיד מרשות
הבאה  שבין זה לחילוק סברא שאין אלא 'הוצאה',

הרבים  לרשות הבאה או היחיד רשות .22בתוך
úáù ïéðòì [è בתורה מיוחד איסור ישנו ביאור: -

לכך  בנוסף בשבת. המשכן עבור מלאכה לעשות
השבת, את דוחה לא המשכן שבניית ממנו שלמדים
המשכן  עבור מלאכה שנחשב מה שכל ממנו למדים
אם  (גם השבת עבור מלאכה נחשב - בזמנו) (ונאסר

למלאכה). תמיד נחשב אינו הסברא מצד
äëàìî åæ [é מרשות בהבאה תועלת הייתה במשכן -

הנצרכים  הדברים כך שכן דווקא, הרבים לרשות היחיד
ולכך  רבינו, משה לרשות בעליהם מרשות יצאו למשכן
תועלת  בעלת (היינו חשובה כמלאכה ההוצאה נחשבה

המשכן). לבניית
כמלאכה  ההוצאה נחשבה למשכן חשיבותה מחמת
לעשות  להפסיק אמר משה שכאשר כך כדי עד ממש
דברים  להוציא העם הפסיקו המשכן, עבור מלאכות

מהביא'. העם 'ויכלא מרשותם
לא  - היחיד לרשות היחיד מרשות דברים הבאת אמנם
נחשבה  ולא המשכן, בניית עבור תועלת בעלת הייתה
למלאכה  נחשבת אינה ולכך חשובה, כמלאכה בו

שבת. לעניין
äëàìî åæ [àé ההוצאה גם נאסרה סופרים מדברי -

לכרמלית  .26וההכנסה
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תעׂשה 20) לא אלהי לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום י: כ, ְְֱֲִִֶֶַַַַָֹֹשמות

וגר ּובהמּת ואמת עבּד ּובּת ּובנ אּתה מלאכה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָכל
.ּבׁשערי ְֲִֶֶָאׁשר

מצות 21) כל סוע"ב: קנ, כט סי' אגה"ק תניא גם ראה
וידועות  גלויות אינן ל"ת מצות בין מ"ע בין שבתורה
שנאמר  ל"ת כמצות שבע"פ תורה ע"י אלא ומפורשות
ובתורה  מלאכה, היא מה פי' ולא מלאכה תעשה לא בשבת
טלטול  ולא הידועות מלאכות ל"ט שהן נתפרש שבע"פ

כבידות. וקורות אבנים
מל"ת 22) סמ"ג יציאות, ד"ה א ב, שבועות תוס' ראה

ראשונים. ועוד פב, סי' או"ז ס"ה,
הקדים 23) ב): לה, (שמות, ויקהל פרשת ריש עה"ת רש"י

דוחה  שאינה לומר המשכן, מלאכת לצווי שבת אזהרת להם
אומר  שהוא לפי ויקהל: ר"פ מהמכילתא והוא השבת, את
בין  בחול בין אני שומע מקדש, לי ועשו ח) כה (שמות
כל  בשאר יומת, מות מחלליה מקיים אני ומה בשבת,
משה, ויקהל לומר תלמוד המשכן... ממלאכת חוץ מלאכות

בשבת. ולא בחול

איׁש24) לאמר ּבּמחנה קֹול וּיעבירּו מׁשה ויצו ו: לו, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹֹשמות
העם  וּיּכלא הּקדׁש לתרּומת מלאכה עֹוד יעׂשּו אל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹואּׁשה

ִֵָמהביא.
(25„ÈŒ·˙Î· בשם ג"כ נקראת זו הרי מלאכה בשם :

הב') (לדעה ס"א שצו סי' לקמן וראה שבת. לענין מלאכה
היא  זו ממקומו איש יצא אל שנאמר וזה נוסף: לימוד
הכלי  עם לצאת שלא משה שהזהיר הוצאה על אזהרה

המן. ללקוט הרבים לרשות היחיד מרשות
מחצר 26) הטלטול נאסר וכן סי"ט, שמה סי' כדלהלן

ישנו  וכן שסו, בסי' כמבואר ביניהם עירוב אין אם - לחצר
ברשות  אמות ארבע טלטול של התורה מן נוסף איסור

שמט. בסי' ונתבאר והכנסה הוצאה ללא אף הרבים
למלאכות 27) ציונים (בתוספת שבת מלאכות ל"ט רשימת

נתבארו  ותולדות אבות של ולפעמים שההגדרות בשוע"ר,
במשכן): המלאכה שימוש גם שלו (‡)נתבאר (סי' זורע

ס"ט).(·)ס"ט). שלו (סי' (סי'(„)קוצר.(‚)חורש מעמר
סט"ו). סכ"ח).(‰)שמ שה (סי' (סי'(Ê)זורה.(Â)דש בורר
ס"א). הסעיף).(Á)שיט בתחלת (לעיל (È)מרקד.(Ë)טוחן
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äñðëä ïBâk äëàìî ìk äNòú àì ììëa àéä éøäå dúBîk äëàìî íLa ïk-íâ úàø÷ð àéä ïkLîa äúéäL¤¨§¨©¦§¨¦¦§¥©¥§¥§¨¨§¨©£¥¦¦§©Ÿ©£¤¨§¨¨§©§¨¨
.[(] Lnî dì äîBc àéäL) íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî äàöBää úãìBz àéä ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦¦¨©©¨¨¥§©¨¦¦§¨©¦¤¦¨¨©¨
dì äîBc dðéàL ét-ìò-óà äzãìBz àéä éøä ïkLîa äúéäL äëàìîì úö÷îa äîBcä äëàìî ìk elôàå©£¦¨§¨¨©¨§¦§¨¦§¨¨¤¨§¨©¦§¨£¥¦©§¨©©¦¤¥¨¨¨
àeä ÷c ÷c ÷øiä Czçîäå òáöä éðîîñ ú÷éçLa ïkLîa äúéäL äëàìî áà àeä ïçBhä ïBâk Lnî©¨§©¥¨§¨¨¤¨§¨©¦§¨¦§¦©©§¨¥©¤©§©§©¥©¤¤©©

ïçBhä úãìBz28àéä äæì äîBcä øác äNBòä ìëå äaøä íéwc íéôeâì B÷ìçîe ãçà óeb ç÷Bì ïçBhäL ¨©©¥¤©¥¥©¤¨§©§§¦©¦©§¥§¨¨¤¨¨©¤§¤¦
éøîâì Bì äîBc dðéàL ét-ìò-óà ïçBhä úãìBz29ïk-ïéàL-äî éøîâì ïBLàøä óeb úà äðLî ïçBhäL ¨©©¥©©¦¤¥¨¨§©§¥¤©¥§©¤¤¨¦§©§¥©¤¥¥

ìk øàLa Lé ïëå BúãìBz Bæ éøä ãçà óebî íéaø íéôeb dúBNòäa Bì äîBãå ìéàBä ïë-ét-ìò-óà Czçîä©§©¥©©¦¥¦§¤§¥¨¨¦©¦¦¤¨£¥§¨§¥¥¦§¨¨
äøBzä ïî úaMa íéøeñà íäL íäéìò eøîàL íéøácä ìk íòè Eì øàaúé eæ äòvä CBzîe) úBëàìnä©§¨¦©¨¨¦§¨¥§©©¨©§¨¦¤¨§£¥¤¤¥£¦§©¨¦©¨

BîB÷îa ãçàå ãçà ìk øàaúiL Bîk30:( §¤¦§¨¥¨¤¨§¤¨¦§
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן שבת, הלכות ב חלק

א  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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סט"ז). שכא (סי' ס"ז).(È‡)לש שיח (סי' [מבשל] אופה

(·È).(ס"א שמ (סי' סנ"ו).(È‚)גוזז (לקמן מנפץ.(È„)מלבן
(ÂË).(ס"ל שיח (סי' (ÁÈ)מיסך.(ÊÈ)טווה.(ÊË)צובע

נירין. בתי שתי (סי'(Î‡)פוצע.(Î)אורג.(ËÈ)עושה קושר
ס"א). ס"א).(Î·)שיז שיז (סי' שמ (Î‚)מתיר (סי' תופר

ס"ד).(Î„)סי"ב). שב (סי' ס"א).(Î‰)קורע שטז (סי' צד
(ÂÎ).(סי"ג שטז (סי' (סי'(ÁÎ)מפשיט.(ÊÎ)שוחט מעבד

ס"ב). סכ"א).(ËÎ)שכא שיד סי' סט"ו, שב (סי' (Ï)ממחק
סי"א). שמ (סי' סט"ז).(Ï‡)משרטט שיד (סי' (Ï·)מחתך

ס"ד). שמ (סי' ס"ד).(Ï‚)כותב שמ (סי' בונה (Ï„)מוחק
סי"ט). שיג סי"ט).(Ï‰)(סי' שיג (סי' מכבה.(ÂÏ)סותר

(ÊÏ).מבעיר(ÁÏ).(ס"ה שב (סי' בפטיש הוצאה (ËÏ)מכה
הסעיף). בתחלת (לעיל לרשות מרשות

לקמן28) Ê"ÈÒעד"ז ·˘ 'ÈÒ יבש טיש שפשוף (לעניין
אסור  מבפנים לשפשפו שאפילו אומרים יש בגדו): שעל
לפירורים  מתפרר היבש שטיט מפני לגרדו לומר צריך ואין
הטוחן  תולדת כעין זה והרי גרידה או שפשוף ידי על דקים

טיט  שלגבי (אלא הרבה. דקים לגופים אחד גוף שמחלק
הירק). מחתך משא"כ מד"ס רק Ê"ËÒאסור „È˘ 'ÈÒ

להבעיר  מאד דקות לחתיכות מבקע אם עצים): (המבקע
טוחן. משום חייב האש È"Ò:בהן ‡Î˘ 'ÈÒ שהוא דבר כל

לחתוך  אסור ולפיכך טוחן... משום בו יש קרקע... מגידולי
זקנים  לפני וחרובים גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק
להקל  יש אם שם (וראה טוחן משום חייב דק דק חתך ואם

לאכילה). סמוך Ò"‡כשהוא ÁÎ˘ 'ÈÒ רפואה עשיית (איסור
כשיהיה  לרפואה סממנים ישחוק שמא גזרה משום בשבת):

טוחן. משום ויתחייב בשבת ברפואות לעסוק מותר
ותוארו,29) מראהו את לגמרי מאבד שנטחן ירק או פרי

סי"ז). רב בסי' (כמבואר ברכתו גם משתנה ולכך
המלאכות.30) ל"ט כל על לעיל הנסמן ראה

בשוע"ר  נתבארו שלא משום הוא שם נסמנו שלא המלאכות
(מנפץ, בשוע"ר כלל הוזכרו שלא מהם ויש בהגדרותיהן,

מפשיט). בוצע, אורג, נירין, בתי שתי עושה מיסך, טווה,

•
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Á מהבהמה לינק מותר רעבון מחמת מצטער שהוא מי
הוא  יד כלאחר שמפרק לפי בשבת שאסור אע"פ ביו"ט
אלא  אינו בו מפרק שאיסור ביו"ט גזרו לא צער ובמקום
אלא  בפיו לינק אסור מאכל לו יש ואם סופרים מדברי

הנכרי: לו יחלוב נכרי יש אם וכן המאכל לתוך יחלוב

ביוםֿטוב: בהמה החולב דין תקה סימן ד חלק

ונראה ‡ דחול עובדין שהוא מפני ביו"ט למדוד אסור
למדוד  אסור כלום) מוכר (שאינו לעצמו ואפילו כמוכר
לידע  כדי לעיסתו קמח שמודד כגון למצוה מתכוין ואפילו
היה  שהרי הדעת באומד יקח אלא ימדוד לא חלה שיעור

טוב: יום מערב למדוד אפשר

מותר · אלא העריבה לתוך מהכלי הקמח לערות צריך אין
הנשאר  בקמח גומא שעושה אע"פ מהכלי בידיו ליקחו

בפירות  ולא בקמח לא שייך גומא עשיית איסור שאין בכלי
בנין  ואין בונה משום אלא אינו גומא עשיית איסור שהרי

לקרקע: במחובר או בקרקע אלא

לצורך ‚ אפילו ביו"ט האסורות ממלאכות היא ההרקדה
אסור  שינוי ע"י אפילו לפיכך תצ"ה בסימן כמ"ש אכילה

יו"ט. מערב לרקד לו אפשר היה לא ואפילו לרקד

לפי  קצת ישנה אם נכרי ידי על לרקד להתיר יש מקום ומכל
קצת  שינוי ע"י לרקד מותר ישראל שאפילו שאומר מי שיש

נכרי. ע"י להקל דבריו על לסמוך יש לכך

נרקד  כבר אם אבל ראשונה בהרקדה אמורים דברים במה
הפת  שיהא כדי ביו"ט שנית לרקדו ורוצה אחת פעם הקמח
בורר  שהוא משום אלא במרקד איסור שאין לפי מותר נאה
יוצא  הכל וכאן כברה או נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל
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לו  אפשר שהיה כיון מקום ומכל פסולת שם ואין מהנפה
דחול) עובדין כעין שהיא (ועוד יו"ט קודם זו טרחא לטרוח
על  ירקד שלא דהיינו ברקידתו קצת לשנות צריך (לפיכך)
אף  ואם השלחן גב על אלא השנה בכל כדרכו עריבה גבי
שינוי  לעשות צריך השלחן גב על מרקד הוא השנה בכל

אחר:

קיסם „ או צרור לתוכו ונפל יו"ט מערב שנרקד קמח
פסולת  בורר הוא שהרי בידיו משם ליטלו אסור ביו"ט

ה  חייב מתוך בידו אפילו האוכל מתוך פסולת והבורר אוכל
היא  הברירה ומלאכת שי"ט בסי' כמ"ש בורר משום
בסי' כמ"ש אכילה לצורך אפילו ביו"ט האסורות ממלאכות

תצ"ה.

כלל  לשנות צריך ואינו ביו"ט השנית פעם לרקדו מותר אבל
מערב  לעשות אפשר שהיה במקום אלא שינוי הצריכו שלא
אלא  נאה הפת שיהא כדי ומרקד חוזר שאינו וזה יו"ט
אלא  לתוכו נפל שלא וכיון לתוכו שנפל וקיסם צרור בשביל

ולרקדו: לחזור צריך היה לא יו"ט בערב א"כ ביו"ט

אין ‰ אפילו חלה ממנה להפריש מותר ביו"ט עיסה הלש
שהחלה  במקומות שהוא או לאכול לו שיתן כהן לפניו
שהפרשת  ואע"פ זו בהפרשה כלל אכילה צורך ואין נשרפת
שהוא  מפני שבות משום בה יש ביו"ט ומעשרות תרומות
כדי  ביו"ט ללוש שהתירו כיון מקום מכל ביו"ט כלי כמתקן
חלה  הפרשת בלא לאכול לו אפשר ואי חמה פת שיאכל

להפריש: ג"כ התירו

Â ממנה להפריש אסור יו"ט מערב שנילושה עיסה אבל
יו"ט  בערב להפרישה יכול היה שהרי טוב ביום חלה
העיסה  כל יאפה לא לארץ בחוץ הוא אם יעשה כיצד אלא
מן  חלה יפריש יו"ט ואחר מקצתה ישייר אלא ביו"ט
בחלת  שהקילו ביו"ט שאכלה העיסה כל ויפטור המשוייר
חלה  מפריש ואח"כ והולך אוכל להיות לארץ חוץ

ע"ש. שכ"ג סי' ביו"ד כמ"ש מהמשוייר

כדי  הפת מקצת ולשייר ביו"ט העיסה כל לאפות אסור אבל
יכול  אינו זה מקצת שהרי יו"ט לאחר חלה ממנה להפריש
שלא  מלאכה עשה אותו כשאפה ונמצא טוב ביום לאכלו
אע"פ  פת התנור למלאות שהתירו ואע"פ אכילה לצורך
כשיש  יפה נאפה שהפת מפני ביו"ט הפת לכל צריך שאינו
לא  מקום מכל תק"ז בסי' שיתבאר כמו בתנור הרבה פת
פת  כל לאכול לו שאפשר שלו הפת כשכל אלא לו התירו
כל  את לאכול יכול אורחים לו יזדמנו ואם שירצה איזו ופת
כשירצה  לאכלו ברשותו אינו הפת כשמקצת אבל הפת
מכל  זה מקצת ולחלק להפריש לו אפשר היה יו"ט ובערב

שיתבאר. כמו ביו"ט לאפותו אסור העיסה

לו  כשאפשר אלא איסור דאין ואומרים זה על חולקין ויש
שרוצה  בשעה טוב ביום מהעיסה זה מקצת ולחלק להפריש
אע"פ  ביו"ט חלה להפריש לו שאסור כאן אבל לאפותה
מכדי  יותר מקצת באותו שיש העיסה מקצת לשייר שמותר
כדי  על היותר מקצת שאותו כיון מקום מכל חלה שיעור

איסו  אין חלה מותר שיעור הוא שהרי טוב ביום לאפותו ר

אסור  לאכילה ראוייה שאינה עצמה והחלה לזרים באכילה
שם  לה קורא שאינו פי על אף מהעיסה ולחלקה להפרישה
מכל  מהעיסה לחלקה לו אפשר היה יו"ט שבערב אע"פ
מהעיסה  לחלקה לו אפשר אי האפייה שבשעת כיון מקום
צורך  ג"כ היא החלה שאפיית לפי ביחד הכל לאפות מותר
כל  לאפות יוכל לא לאפותה לו מותר יהא לא שאם יו"ט

יו"ט. משמחת ויתבטל העיסה

יש  לכתחלה מקום מכל האחרונה כסברא שהעיקר ואע"פ
הראשונה: לסברא ולחוש להחמיר

Ê רוצה הוא אם לארץ בחוץ וכן ישראל בארץ הוא ואם
שתי  ויצרף טוב ביום קטנה עיסה עוד ללוש יוכל
שגם  וכיון לחלה מצטרפות שהם בענין אחד בכלי העיסות
ממנה  יפריש זה צירוף ידי על בחלה נתחייבה הקטנה עיסה
רוצה  ואם טוב יום בערב שנילושה העיסה על גם חלה
צריך  אינו חלה שיעור בה שיש גדולה עיסה עוד ללוש
שתי  יהיו חלה הפרשת שבשעת שיזהר רק אחד בכלי לצרפן

תנ"ז: בסימן שנתבאר כמו זו אצל זו סמוכות העיסות

Á אבל ביו"ט הקטנה לעיסה כשצריך אמורים דברים במה
כדי  אלא אותה אופה ואינו ביו"ט לה צריך אינו אם
זה  הרי יו"ט מערב הנילושה העיסה על חלה ממנה להפריש

ביו"ט: כולה אוכלה כן אם אלא אסור

Ë ונטמאת טהורה מעיסה או טמאה מעיסה חלה המפריש
עשה  מצות שיש אע"פ ביו"ט ישרפנה לא זה הרי החלה
דוחה  עשה ואין תעשה ולא עשה הוא שיו"ט לפי בשריפתה
ונטמאת  טמאים שכולנו הזה בזמן לפיכך ועשה תעשה לא
היא  שהרי לאפותה אסור וגם ביו"ט לשורפה אסור החלה
ראויה  אינה שהרי אסור לטלטלה וגם באכילה אסורה
קודם  בידו היא ועדיין חלה שם לה כשקרא מיד אבל לכלום
רס"ו  בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל לטלטלה רשאי שהניחה

ישרפנה: ואז טוב יום מוצאי עד שם ומניחה ע"ש

È אסורה שהיא ישראל ארץ בחלת אמורים דברים במה
נוהגים  שאין במקומות לארץ חוץ בחלת וכן לטמאים
שנים  מט' פחות קטן כהן דהיינו מקרי טהור לכהן להאכילה
שנוהגין  במקום אפילו או לקריו שטבל גדול כהן או
שם  יש אם אבל מקרי טהור כהן שם שאין אלא להאכילה
לביתו  לו להוליכה לו ומותר לאפותה מותר מקרי טהור כהן
לו  להוליכה אפשר והיה יו"ט מערב הפרישה אם אפילו

יו"ט: קודם

‡È שככרות אע"פ וגדולות עבות ככרות לאפות מותר
אבל  ואחת אחת כל בעריכת יותר טורח בהן יש קטנות
אותו  מחייבין אנו אין כך כל טורח בהן אין גדולות ככרות
יבא  לא כן ידי ועל להטריחו כדי קטנות ככרות לעשות

יו"ט: צורך מכדי יותר לאפות

·È לו אסור הנכרי עם בשותפות עיסה או קמח לו היה
אחר  הנכרי עם ולחלוק העיסה כל או הקמח כל לאפות
שגם  ואע"פ נכרי בשביל ביו"ט אופה הוא שהרי האפייה
שהפת  נכרי של חלקו ידי על ומתעלה משתבח הוא חלקו
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שחלקו  כיון מקום מכל בתנור הרבה פת כשיש יפה נאפה
לו  ואין ירצה אם לאכלו ישראל של ברשותו אינו נכרי של
לנכרי  היא האפייה הנאת ועיקר הנאה טובת מעט אלא בו
הנכרי  הנאת אצל בטילה הישראל של זו מועטת הנאה הרי
הנכרי  להנאת היא האפייה כל והרי ממנה מרובה שהיא
לו  אסור האפייה קודם הנכרי עם לחלוק שאפשר וכיון

ביו"ט: נכרי של עיסתו לאפות

‚È אסור היום לכל לו מספיק הרבה נקיה פת לאדם יש אם
פת  לאכול רוצה כן אם (אלא ביו"ט פת עוד לאפות לו
שרגיל  בית בני לו יש כן אם אלא היום) שנילושה (חמה)
הרבה  הדראה פת לו יש אם אבל הדראה פת להאכילם

יו"ט: לצורך נקיה פת לאפות לו מותר

„È מפני שינוי ע"י אלא ביו"ט לעיסה שאור לעשות אסור
הפת  יפה כך שכל יו"ט מערב לעשותו אפשר שהיה
בו  שאור שנעשה הפת כמו מאתמול שלו שאור שנעשה

ביום:

ÂË והקבה והלחיים הזרוע שהם המתנות להפריש מותר
בערב  הבהמה נשחטה אפילו לכהן להוליכם ומותר
איסור  שום שאין לפי יו"ט קודם להפרישן אפשר והיה יו"ט

בשבת אפילו זו בהפרשה שאף כלל כלום מתקן אינו שהרי
שמפורשות  ועוד באכילה מותרת הבהמה הפרישן לא אם
הפרשה  כלאחר הפרשה קודם הן ניכרין שהרי הן ועומדות

כלום: עושה אינו וכשמפרישן

ביוםֿטוב: לישה דיני תקו סימן ד חלק

כעין ‡ הצד מן ופיו גדול תנור דהיינו בפורני לאפות מותר
יותר  מרובה טרחא טורח שהוא פי על ואף שלנו תנורים
כיון  מקום מכל למעלה שפיו קטן בתנור אופה משהיה
להרבה  וצריך הרבה אוכלין לו שיש כגון לכך צריך שהוא

מרובה. לטרחא חוששין אין פת

כבר  בה שאפו דהיינו ישנה בפורני אמורים דברים במה
לא  שעדיין חדשה היא אם אבל טוב יום קודם אחת פעם
שמא  ביו"ט הראשונה פעם בה לאפות אסור כלל בה אפו

יו"ט. משמחת וימנע הלחם ויפסד גודלה מחמת תפחת

לפיכך  מותר בקטנה אבל גדולה בפורני אמורים דברים במה
שתנורים  ועוד מאד גדולים שאינן שלנו בתנורים להקל יש

חדשים: כשהן אפילו לעולם ליפחת דרכן אין שלנו

ואין · גדולה יורה דהיינו באנטיכי חמין להחם מותר
חול  לצורך בודאי יאמרו שמא העין למראית חוששים

כך: כל הרבה מחמם הוא

אסור ‚ טוב ביום האילן מן שנשרו שעצים פי על אף
מקום  מכל תק"א בסי' שנתבאר כמו טוב ביום להסיקן
מדעת  שלא נכרי שם שהניחם או התנור לתוך נפלו אם
פי  על אף היתר של אחרים עצים בתנור יש אם הישראל
עוד  ולהניח להוסיף מותר מהם הרבה הם האיסור שעצי
ברוב  האיסור עצי לבטל כדי התנור בתוך היתר של עצים
האיסור  בעצי מליגע שיזהר רק מסיקן ואח"כ היתר עצי

ברוב. שיבטל קודם

שיש  דבר הוא וגם בידים איסור לבטל שאסור פי על ואף
וכל  ביטול בלא מותרים הן טוב יום לאחר שהרי מתירין לו
כיון  מקום מכל בטל אינו באלף אפילו מתירין לו שיש דבר
עד  מהם נהנה אינו וגם סופרים מדברי אלא אינו שאיסורן
לכך  בעין האיסור אין ואז הפת את אופה שאז שנשרפו אחר

חכמי  מתירין.הקילו לו שיש דבר שהוא אע"פ לבטלן ם

כגון  ביעורן בשעת אפילו מהן ליהנות מותר מקום ומכל
מכל  בעין הוא האיסור שעדיין אע"פ כנגדן קדרה לבשל
אכילתו  אלא הנאתו עיקר אינו התבשיל שבישול כיון מקום
מחום  אלא נהנה אינו אכילתו ובשעת הנאתו עיקר היא
מופרד  הוא שבתבשיל זה וחום שבתבשיל איסור של האש
כלל  נהנה אינו הרי איסור של האש גוף מן כבר ומובדל

בעין: שהוא האיסור מגוף

פי „ על אף לאורן ולהשתמש כנגדן להתחמם מותר וכן
שעצים  לפי בעין שהוא האיסור מגוף נהנה שהוא
מהם  להנות שמותר מוקצה כעצי דינם טוב ביום שנתלשו
המוקצה  בגוף מעשה עושה שאינו מאליה הבאה הנאה
אלא  אסור ואינו ע"ש תק"ט בסי' כמ"ש ממנה בהנאתו
שנפלו  הללו ועצים המוקצה בגוף מעשה שעושה להסיקן
עומדין  אינן להסיק שרוצה שבשעה כיון התנור לתוך
מגוף  היא זו שהנאה לאורן ולהשתמש כנגדן חימום להנאת
אפייה  להנאת עומדין הן כבר אלא בעין שהוא האיסור
הן  לפיכך בעין אינו שהאיסור לאחר היא זו שהנאה ובישול
האיסור  עדיין הסקה בשעת שעכשיו אע"פ ברוב בטלים
ולכך  עומדים הן שלכך הנאתן שעיקר כיון מקום מכל בעין
בעין  אינו שהאיסור לאחר עד אלא לו באה אינה מסיקן הוא
מן  עיקר לו שאין מוקצה באיסור כך כל חכמים החמירו לא
שהאיסור  בשעה ממנו נהנה אינו הנאתו עיקר וגם התורה

בעין: הוא

אבל ‰ היתר עצי תוך ניכרים אינן האיסור כשעצי זה וכל
בטילין: אינן באלף אפילו ניכרים הם אם

Â ביו"ט בהן להסיק אסור בשבת האילן מן שנתלשו עצים
ואין  להסקה אותם מכינה זו שתלישה לפי שלאחריו
ברוב  ביטול ואפילו תקי"ג בסי' כמ"ש ליו"ט מכינה שבת
מן  הוא ליו"ט משבת הכנה שאיסור לפי להתירן מועיל אין
נהנה  שאינו מחמת מתירין לו שיש בדבר הקילו ולא התורה
מדברי  אלא אינו שאיסורו בדבר אלא בעין שהוא  מאיסור

סופרים:

Ê בתנור האש בו לחתות העצים מבין עץ ליקח אסור
שהוא  מפני ביו"ט בו להסיק וראוי יבש הוא אפילו

מותר: יו"ט מערב לכך הכינו אם אבל ביו"ט כלי כמתקן

Á המס הסקה אותן קודם מהתבן לעשות דרכן בתבן יקין
בהם  ומסיקין החבילות ואוגדים קטנות חבילות חבילות
החבילות  לאגוד צריכים ביו"ט בתבן להסיק וכשרוצין
כלי  מתקן שהוא מפני לאוגדן אסור ביו"ט אבל יו"ט מערב

ביו"ט:

Ë והיו למעלה ופיהן כקדרה עשוים היו שבימיהם תנורים
והעצים  דפנותיו סביבות התנור בתוך הפת מדבקין
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את  לגרוף כלל צריכים היו ולא התנור שולי  על והאש
בטיח  ויש שבדפנותיו הטיט מטיח לתוכו נפל ואם התנור
לשולי  שנפל הזה שטיח דהיינו הפת את לחרך כדי זה
בדפנות  הדבוק בפת שנוגע עד כך כל גדול הוא התנור
ואסור  מוקצה שהוא אע"פ התנור מן לגרפו מותר ומחרכו
לצורך  מקום מכל ביו"ט לכלום ראוי אינו שהרי בטלטול
בסי' שיתבאר כמו מוקצה לטלטל התירו נפש אוכל תיקון
יתחרך  שלא בענין בתנור לאפות אפשר אם אבל ע"ש תק"ט
אוכל  לצורך שלא מטלטלו שהוא מפני לגרפו אסור הפת

נפש:

È לתקנו שהות לו והיה בו וידע יו"ט מערב נפל אם וכן
ביו"ט  לגרפו אסור תקנו ולא עבר או ושכח לגרפו או
שהיה  נפש אוכל כמכשירי זה והרי כלי כמתקן שהוא מפני
כמו  ביו"ט לעשותן שאסור יו"ט מערב לעשותן לו אפשר

תק"ט: בסי' שיתבאר

‡È התנור שבשולי החם והאפר האש להשכיב מותר אבל
אם  שאף בענין שהוא אע"פ כלל בפת יגעו שלא כדי
החם  והאפר שהאש לפי מתחרך היה לא מעט בו נוגעין היו

תצ"[ח]: סי' עיין ביו"ט כלל מוקצין אינן

·È אפשר שאי שלנו תנורים אבל שלהם בתנורים זה וכל
והגחלים  מהאפר לגרפו מותר גריפה בלא בהם לאפות
מכל  מכבה שהוא ואע"פ במים שטיבלה במכבדת אפילו
צורך  זה כיבוי הרי כיבוי בלא לאפות אפשר שאי כיון מקום

נפש. אוכל לצורך להבעיר שמותר כמו ומותר נפש אוכל

וגרף  גדול שהתנור כגון כיבוי בלא לאפות אפשר אם אבל

שאר  לגרוף אסור מקצת באותו לאפות ואפשר התנור מקצת
הוא אם אפילו שבתנור הגחלים הגחלים יגעו שלא חושש

מקצת  מכבה הוא זו שבגריפה לפי מקצתו ויחרך בפת
במים  טיבלה שלא במכבדת אותם מכבד אפילו הגחלים
מקצת  יחרך שלא קצת יו"ט צורך בו יש זה שכיבוי ואע"פ
אפשר  שהרי נפש אוכל לצורך שאינו כיון מקום מכל הפת
אומרים  ואין ביו"ט לעשותו אסור זו גריפה בלא לאפות
אפילו  הותרה נפש אוכל לצורך זו מלאכה שהותרה מתוך
בגוף  נעשית המלאכה שאין כיון נפש אוכל לצורך שלא

תצ"ה: בסי' כמ"ש עצמו נפש האוכל

‚È דקים גחלים בו נשארו שגרף מקצת באותו אם ואפילו
הפת  את ליפות לכבדן ורוצה האפייה את מעכבין שאין
מכבד  שהוא מפני במים המכבדת טיבל לא אפילו אסור

נפש: אוכל לצורך שלא

„È התנור חום להפיג צריך כשאין אמורים דברים במה
הפת  תשרף שלא וחושש ביותר התנור הוסק אם אבל
אפילו  התנור (כל) את ולכבד במים המכבדת לטבל מותר
כיון  מכבה שהוא ואע"פ דקים גחלים רק שם נשארו לא
מותר: זה הרי הפת תתקלקל שלא נפש אוכל צורך שהוא

ÂË במים המכבדת לטבל אסור התנור שכיבד אחר אבל
לצורך  שלא מכבה הוא שהרי תשרף שלא לכבותה
בו  עוד לאפות שרוצה עוד לה צריך הוא אם ואפילו אכילה
אוכל  מכשירי אלא אינה זו שכבייה כיון מקום מכל ביום
אפשר  אם לפיכך עצמה זו מכבייה נהנה גופו אין שהרי נפש
שתשרף  אע"פ לכבותה אסור אחרת מכבדת להשאיל לו

תק"ט: סי' עיין כולה

טוב: ביום אפייה דיני תקז סימן ד חלק
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למּסעיו" "וּילך לך", "לך ¨¨©§§¤¥©¨§§¤¨§¦ענין

ּומּמעלה־ּלמּטה  מּמּטה־למעלה למּסעיו"; "וּילך לך", "לך הּנראה ,כּו'(ענין סתם)כּו'"לה' לה' ;" ¦§¨¤§§¨©¥¤§§©¨¨¦©¨§©§¨¦©§¨§©¨©©¦§¤©§¨

dPd± "oFirx lMn mlrPd lkV"d `Ed mxa`m''x a''`. ¦¥©§¨©¥¤©¤¡¨¦¨©§¨¨
xcq zFidl EpiidC ,iENiB zpigaA FkiWndl Kixve§¨¦§©§¦¦§¦©¦§©§¦§¥¤
,"drici dnkga `le miMg" zpigAn zElWlYWd¦§©§§¦§¦©©¦§¨§¨§¨§¦¨

sFq cr dbxcnl dbxcOn dcixi zpigaA'1כּוzilkYde . ¦§¦©§¦¨¦©§¥¨§©§¥¨©§©©§¦
bEprY ,oFYgze oFilr ocrÎoB ,r''iaA iENiB zFidl `Ed¦§¦§¦©©¥¤¤§§©§©£

bEprYd iENiB lAwl ElkEIW mi`xaPd'כּו. ©¦§¨¦¤§§©¥¦©©£
"dO`c `nEtA ilBz` cqg" oipr Edfe2iENiB zFidl , §¤¦§¨¤¤¦§§¦§¨§©¨¦§¦

ld`d gzR aWFi `Ede" ,zExXwzd zpigaA drRWdd©©§¨¨¦§¦©¦§©§§¥¤©¨Ÿ¤
`)"כּו' ,gi ziW`xA)minEvnv ici lr `Ed df iENiB K` . §¥¦©¦¤©§¥¦§¦

mFi xwa idie axr idie" ,wgviC KWg zpigA ,mlrde§¤§¥§¦©Ÿ¤§¦§¨©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

"cg`(d ,` ziW`xA)mFi" didi FaE ,Wi zpigA zFidl icM , ¤¨§¥¦§¥¦§§¦©¥¦§¤
didIW EpiidC .lhA WId didIW ,"cg`" zkWnd ± "cg ¤̀¨©§¨©¤¨¤¦§¤©¥¨¥§©§¤¦§¤

lhaE ± Wi zpigA'כּו. §¦©¥¨¥
dNin zevn zFidl Kixv ,df iENiB zFidl dPde§¦¥¦§¦¤¨¦¦§¦§©¦¨

zttFgd DbFpÎzRilw `id ,dlxr xiqdl'כּוdidi `NW , §¨¦¨§¨¦§¦©©©¤¤¤Ÿ¦§¤
,mW DcFrA iENiB zpigA KiWndl xWt` i`W .dwipi Dl̈§¦¨¤¦¤§¨§©§¦§¦©¦§¨¨

DzEIg xEriWM m` iM'כּוdNin zevn xg` aizM okle . ¦¦§¦©¨§¨¥§¦©©¦§©¦¨
(d ,fi ziW`xA)oFnd a` iM" :miFBdn oaEn Fpi` dxF`kNW ," §¥¦¦©£¦¤¦§¨¥¨¨

?o`kl miFB oipr¦§¨¦§¨
dnl" iM .df iENib ici lr xExiAd gM dUrPW `N ¤̀¨¤©£¨Ÿ©©¥©§¥¦¤¦§¨
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רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

"dwEa`d iptA xpM ?dpikXd iptA minFC miwiCSd©©¦¦¦¦§¥©§¦¨§¥¦§¥¨£¨
mFc`l ElB" :Exn`e .dwEa`A lEHA zpigaA millkPW'כּו ¤¦§¨¦¦§¦©¦©£¨§¨§¨¤¡

mdOr dpikW]3mdilr sqFYIW icM `N` Elb `l" iM ,"[ §¦¨¦¨¤¦Ÿ¨¤¨§¥¤¦¥£¥¤
mixB4milk`OAW ,DbFpÎzRilwAW zFvFSiPd ode ," ¥¦§¥©¦¤¦§¦©©¤©©£¨¦

iENiB ipRn dXEcTA lNMzdl miNrzOW ,miwWnE©§¦¤¦§©¦§¦§©¥©§¨¦§¥¦
iptA xpM millkpe milhA md df ici lrW ,dpikW§¦¨¤©§¥¤¥§¥¦§¦§¨¦§¥¦§¥

dwEa`'כּו. £¨
:Ff dWxR oipr Edfe§¤¦§¨¨¨¨

l` 'd xn`Ie"mxa`"5±m''xÎa''`cxFi `dIW , ©Ÿ¤¤©§¨¨¨¤§¥¥
cr iM .xExiaE oETiY zFidl icM iENiB zpigaA lWlYWnE¦§©§¥¦§¦©¦§¥¦§¦¥¦©

lEAOd xFC ± milMdÎzxiaW did mxa`'כּוmxa`nE . ©§¨¨¨§¦©©¥¦©©¥©§¨
,oETiYd mlFr ligzn©§¦¨©¦

"Ll KlxxanE oTznd d''n mW z`ivi Kixveכּו'", . ¤§§¦©¥©©§©¥§¨¥§¨¦
`A`ÎcFqi zpigA m''xÎa''`n dcixi xg` dcixi zFidl¦§§¦¨©©§¦¨¥¨¨§¦©§©¨

± cr©
"ux`d l`.zEkln zpigA ± " ¤¨¨¤§¦©©§
"J`x` xW`.LnvrA LzF` dNb`e d`x` :WExiR ," £¤©§¤¨¥©§¤©£©¤§§©§§

dide" :dNin zevnA zENBzd icil `aY dY`W ,xnFlM§©¨©¨¨Ÿ¦¥¦§©§¦§©¦¨§¨¨
xa` LnWd[..] mmiFB oFnd a`'כּו"(d ,fi ziW`xA).: ¦§©§¨¨©£¦§¥¦

dPde`id df itldcixi.mdxa` ± m''xÎa''`n zFidl §¦¥§¦¤¦§¦¨¦§¥¨¨©§¨¨
'd `Ed 'd Fl sqFYPX dn oiprd K`d`NirxdFGaE . ©¨¦§¨©¤¦¥¦¨¨©©

ieNd care" iAB `zi``Ed"(bk ,gi xAcOA)" ±`Ed`C ¦¨©¥§¨©©¥¦©¦§¨¨
`le ,`wec dpiaA `Ed wiYr zENBzdW ."`wiYr©¦¨¤¦§©©¦§¦¨©§¨§Ÿ
.wiYr zENBzd mW oi`e ,"ocr" `xwp dnkg iM .dnkgA§¨§¨¦¨§¨¦§¨¥¤§¥¨¦§©©¦
on dlrnl `Ed bEprYde ,mibEprYd xFwn `Ed wiYr iM¦©¦§©©£¦§©©£§©§¨¦
`l ,oiicr dCEwp zpigA `idW Dnvr dnkgaE .dnkgd©¨§¨©¨§¨©§¨¤¦§¦©§¨£©¦Ÿ
,"`lkidA dCEwp" ± dpia ici lr m` iM iENiB icil `Ä¦¥¦¦¦©§¥¦¨§¨§¥¨¨

"xaB aaFqY dawp"(`k ,`l Edinxi)zx`d zlAwOW ± §¥¨§¥¨¤¦§§¨¤§©¤¤¤¨©
.`wiYr©¦¨

zFbxcOd zcixie zEhXRzd zFidNW rcFPM ,oiprde§¨¦§¨©¨¤¦§¦§©§¦¦©©©§¥
dpFilr xzFi dbxcnE dpigA ici lr `weC `Ed'כּו.: ©§¨©§¥§¦¨©§¥¨¥¤§¨

oiadlEdnlWA aizM dPd ,ahid df(ai ,d '` mikln): §¨¦¤¥¥¦¥§¦¦§ŸŸ§¨¦

."lWn mitl` zWlW xAcie"©§©¥§Ÿ¤£¨¦¨¨
xaC rcFIW s` mkgdW oi`Fx Ep`W FnM :`Ed oiprd̈¦§¨§¤¨¦¤¤¨¨©¤¥©§©
dnkgd xiAqdl lFki Fpi` ok iR lr s` ,FnvrA dnkg̈§¨§©§©©¦¥¥¨§©§¦©¨§¨
xXwl Kixv ,xiAqn `EdW mcFTW cr .FzlEfl `idd©¦§¨©¤¤¤©§¦¨¦§©¥
xiAqdl lFkIW ,dnE Ki` aXiizdlE ,wfFgA FYrC©§§¤§¦§©¥¥¨¤¨§©§¦
.lWOA mWiAldlE mipFYgY mixacA dHnl lWlYWdlE§¦§©§¥§©¨¦§¨¦©§¦§©§¦¨©¨¨
mB `idd dnkgd xaC `Fvnl lFki didIW ,EpiidC§©§¤¦§¤¨¦§§©©¨§¨©¦©

lkEIW lFcB mkg Kixv dfl iM .mipFYgY mixacA¦§¨¦©§¦¦¨¤¨¦¨¨¨¤©
wx .EpOn dHnNW mipFYgY mixacA mB Fznkg WiAldl§©§¦¨§¨©¦§¨¦©§¦¤§©¨¦¤©
`Fvnl lFki did FzpiA aFxA mFlXdÎeilr KlOd dnlW§ŸŸ©¤¤¨¨©¨§¦¨¨¨¨¦§
dHnNW zFbxcn mitl` 'b ,EpiidC ,lWn mitl` zWlW§Ÿ¤£¨¦¨¨§©§£¨¦©§¥¤§©¨
xac FzF` zF`xdlE `Fvnl lFki did mW mB ,EpOn¦¤©¨¨¨¨¦§§©§§©

.rcFi didW DnvrA dnkg̈§¨§©§¨¤¨¨¥©
didYW dbxcOd lWlYWdl KxvPWM ,okl̈¥§¤¦§¨§¦§©§¥©©§¥¨¤¦§¤
DFaBd oFilr xFwn on didIW Kixv dagxdA zEppFAzdd©¦§§§©§¨¨¨¦¤¦§¤¦¨¤§©¨©
.dpiA zENBzd zFidl lFki f`e ,dnkg zpigAn xzFiA§¥¦§¦©¨§¨§¨¨¦§¦§©¦¨
dPOn lWlYWdl cxil lFki oi` Dnvr dnkg on la £̀¨¦¨§¨©§¨¥¨¥¥§¦§©§¥¦¤¨
zENBzd `id DzENBzde dpiA WxW wx .dpiA zpigA§¦©¦¨©Ÿ¤¦¨§¦§©¨¦¦§©
s`e .dagxdA dNBzpe dlWlYWp Dci lre DA ,wiYr©¦¨§©¨¨¦§©§§¨§¦§©¨§©§¨¨§©
± c''Ei zpigAn ,agFxe KxF`± dpiAd zx`d zFidl ,o`M̈¦§¤¨©©¦¨¤§©¦§¦©

dCEwp zpigA ,dnkg'כּוdpFilr dpigA iENib ici lr `Ed , ¨§¨§¦©§¨©§¥¦§¦¨¤§¨
ici lrW "c''Ei lW FSEw" zpigA ,wiYr zpigA `id ,xzFi¥¦§¦©©¦§¦©¤¤©§¥

.`''dA c''EId hXRzn df¤¦§©¥©©¥
uFTnE ,oivFw 'b Fl Wi c''EidW ,"qCxR"A x`FaOke§©§¨©©§¥¤©¥¦¦
uFTd zpigA Wi oFYgYd uFTaE ,'dd KWnp oFYgYd©©§¦§¨©©©©§¥§¦©©
okle .dpiAA oFilrd uFw zx`d WIW `vnpe .oFilrd̈¤§§¦§¨¤¥¤¨©¨¤§©¦¨§¨¥

igA `id Ff dcixi.xzMd xF` KWnPW ± cF`n iENir zp §¦¨¦§¦©¦§¤¦§¨©¤¤
"abPn eirQnl KlIe" okle(b ,bi ziW`xA)cre" ,cqg ± §¨¥©¥¤§©¨¨¦¤¤§¥¦¤¤§©

"l` ziA(mW)ÎdHnlnE ,dHnlÎdlrnln .zEkln ± ¥¥¨©§¦§©§¨§©¨¦§©¨
'dN"n .dlrnld`xPd'כּו"(f ,ai ziW`xA)"'dl" cr , §©§¨¦©©¦§¤§¥¦©©

mzq6.: §¨

dPde:dcFarA df oiadl §¦¥§¨¦¤©£¨
."dxFY ± dlrn lW dnkg zFlaFp" :Exn` dPd¦¥¨§§¨§¨¤©§¨¨
miMg" zpigAn `id miInWB mixacA `idW dxFYdW¤©¨¤¦¦§¨¦©§¦¦¦¦§¦©©¦
Dl oi` dpFilr dnkg dPd iM ."`rici dnkga `le§¨§¨§¨§¦¨¦¦¥¨§¨¤§¨¥¨
if`W ,miInWB mixacA DzEWAlzdA `weC wx dbVd©¨¨©©§¨§¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦¤£©
dnkgdW xg`n ,lWn KxC lr bFxz`d zgiwlA¦§¦©¨¤§©¤¤¨¨¥©©¤©¨§¨

.dpFilrd dnkgA fgF` EN`M df ixd FA zWAEln§¤¤£¥¤§¦¥©¨§¨¨¤§¨
`Ed ,miInWB mixacA dpFilr dnkg zkWnd dPde§¦¥©§¨©¨§¨¤§¨¦§¨¦©§¦¦

dnkgn `ziixF`" iM .xzMd xF` ici lrzwtp± " ©§¥©¤¤¦©§¨¥¨§¨¨§¨
W .dlrnl `Ed DxFwn la` ,iENiB zpigaAb''ixYzFvn ¦§¦©¦£¨§¨§©§¨¤©§©¦§

e `ziixF`C'fmd opAxCK''xY"`Ede ."xF` icEOr §©§¨§§©¨¨¥©©©¥§
zEkln `EdW ,xzM zpigA ,"`YlBlbC zipEpal oigx`"n¥¨§¦©§¦§ª§¨§¨§¦©¤¤¤©§
iENiB okle .ok FnM dHnl KWnp df ici lre .sFqÎoi`C§¥§©§¥¤¦§¨§©¨§¥§¨¥¦

"WCw" dWxRA zWAElnd dpFilr dnkg(a ,bi zFnW)lr ¨§¨¤§¨©§¤¤©¨¨¨©¤§©
DnFwnA Dnvr dnkgd iENiBn xzFi `Ed ,lWn KxC¤¤¨¨¥¦¦©¨§¨©§¨¦§¨
.dnkgdn dlrnNW xzMd ici lr KWnPW itl ,oFilrd̈¤§§¦¤¦§¨©§¥©¤¤¤§©§¨¥©¨§¨
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

FnM ,miInWB mixaC ici lr oFilr cEgi dUrp okle§¨¥©£¨¦¤§©§¥§¨¦©§¦¦§
dlrnl ± zEliv`A oFilr cEgi dUrp dwcv ici lr©§¥§¨¨©£¨¦¤§©£¦§©§¨
ÎzEklnE ;d`ixAA `EdW zFnWPd bEprY ocrÎoBn¦©¥¤©£©§¨¤©§¦¨©§

d`ixaCÎwiYr dUrp zEliv`C'כּוOW ,wcSwcv dUrpd ©£¦©£¤©¦¦§¦¨¤¦¤¤©£¨§¨¨
xkC zliAw `l cr" :xdGA aEzMW FnM .d dUrp c ±©£¤§¤¨©Ÿ©©Ÿ©¦©§©

.7"כּו'
lik`n didW mdxa` zlrn dxFYA xn`p `l okle§¨¥Ÿ¤¡©©¨©£©©§¨¨¤¨¨©£¦

migxF`'כּו,ux`lÎuEga `le l`xUiÎux`l `AW cr ± §¦©¤¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ§¨¨¤
d''r oA did xaMW mbd'כּו. £©¤§¨¨¨¤

KiWnn did `l dUFr did m` s` ,dNgzOW `N ¤̀¨¤¦§¦¨©¦¨¨¤Ÿ¨¨©§¦
"W cr .oFilr cEgil rbFp did `le ,mElM'd xn`IEl` §§Ÿ¨¨¥©§¦¤§©¤©Ÿ¤¤

KiWnd oFilr liv`n ± "'d xn`Ie" :df xn`nA ± "mxa ©̀§¨§©£¨¤©Ÿ¤©£¦¤§¦§¦
Ll Kl" ± m''xÎa''` l`'כּוzElWlYWde dcixi zFidl ," ¤©¨¤§¦§§¦¨§¦§©§§

dUrnAכּו' iElY oFilr cEgi zFidl KWnp if`e ,©£©¦§¨¦§¦¤§¨§©£¥
.mipFYgYd©©§¦

zFa`d K` .dxFYd ici lr `Ed cEgId iENiB xTire§¦¨¦©¦©§¥©¨©¨¨
aEzMW FnM ,dxFYd zpigal dpkd EUr(d ,gr miNdY): ¨£¨¨¦§¦©©¨§¤¨§¦¦

mU dxFze"l`xUiA± "ici lrl`xUiici lr iM . §¨¨§¦§¨¥©§¥¦§¨¥¦©§¥
cqg ± oini ew KWnp mdxa`'כּו. ©§¨¨¦§¨©¨¦¤¤

wx ,dxFYd zFvn FA oi`W ziW`xA xtq oipr Edfe§¤¦§¨¥¤§¥¦¤¥¦§©¨©
wgvi zWxtE mdxa` zWxR'כּו,dxFYd mcFw mdW ± ¨¨©©§¨¨¨¨©¦§¨¤¥¤©¨

dxFYd zpigA zFidl EkiWndW md mde.'כּו: §¥¥¤¦§¦¦§§¦©©¨

K`lAwl l`xUi Ekf `l rECn :oiadl Kixv df itl ©§¦¤¨¦§¨¦©©Ÿ¨¦§¨¥§©¥
xnFgA [..] Exxnie" ,mixvn zElbA EidW cr dxFYd©¨©¤¨§¨¦§©¦©§¨£§¤

"mipalaE(ci ,` zFnW)?zFa` ici lr Ekf xaM `ld , ¦§¥¦§£Ÿ§¨¨©§¥¨
mcFw micEgId lM zFUrl lFki did Ki` :mbe§©¥¨¨¨©£¨©¦¦¤
h''v oA didWM ± KM xg` Fl dpYip dNiOd iM ?lFOiPW¤¦¦©¦¨¦§¨©©¨§¤¨¨¤

.dpẄ¨
Ki`e ,"DNEM dxFYd lM mdxa` miIw" :`zi`C wx©§¦¨¦¥©§¨¨¨©¨¨§¥
`l oiicr f`e ,mixvnÎz`ivi mW xMfp xW` oiNitY gipd¥¦©§¦¦£¤¦§¨¨§¦©¦§©¦§¨£©¦Ÿ

?mixvn zElB llM did̈¨§¨¨¦§©¦
did FNW mEITde ,zEipFvige zEinipR Wi zn`A K ©̀¤¡¤¥§¦¦§¦¦§©¦¤¨¨
xF` zkWnde zENBzd Epiid "d''ied xn`Ie" :zEIniptA¦§¦¦©Ÿ¤£¨¨©§¦§©§©§¨©
.zEinipR zpigaA dHnlÎdlrnln oFilrÎxzM sFqÎoi ¥̀¤¤¤§¦§©§¨§©¨¦§¦©§¦¦
inWB xacA didIW ,zipFvigA mb zFNBzdl lkEIW la £̀¨¤©§¦§©©§¦¦¤¦§¤§¨¨©§¦
,zElWlYWd KxC df oi` ,l''PM zEwl` iENiB WOn slwA¦§¨©¨¦¡Ÿ©©¥¤¤¤¦§©§§

mdiIg Exxnie" ici lr wx,'כּו"dWw dcFar lkA8dUrp ©©§¥©§¨£©¥¤§¨£¨¨¨©£¨
lkEi f` iM .zElWlYWdn dlrnl dpigAn zENBzd¦§©¦§¦¨§©§¨¥¦§©§§¦¨©
dlrn ± mW iM ,zElWlYWdn dHnl mB zFNBzdl§¦§©©§©¨¥¦§©§§¦¨©§¨
mNEM" ± aWgi diIUr zpigal dnkg mB ,oieW dHnE©¨¨¦©¨§¨¦§¦©£¦¨¥¨¥¨

ziUr dnkgA"(ck ,cw miNdY). §¨§¨¨¦¨§¦¦

,Epiid ."diIUr ilbx mitiTn Kix` ilEBr" iM Edfe§¤¦¦¥£¦©¦¦©§¥£¦¨©§
r''iA` llFMd oFilr siTn on `Ed zENBzde dkWnddW¤©©§¨¨§¦§©¦©¦¤§©¥©¦©

inWB,כּו' xacA mB KxAzi FpFvx lWlYWdl lFki f`e ,§¨¨§¦§©§¥§¦§¨¥©§¨¨©§¦
.dnFCke slwA¦§¨§©¤

zinipR dpigaA wx ,KiWnd `l mdxa` la £̀¨©§¨¨Ÿ¦§¦©¦§¦¨§¦¦
zFvOd dUrnA zENBzd oiicr did `l okl ,dlrnln¦§©§¨¨¥Ÿ¨¨£©¦¦§©§©£¤©¦§
lM FNW mEITd wx ,zipFvig dpigaA WOn zEInWbA§©§¦©¨¦§¦¨¦¦©©¦¤¨

.zinipR dpigaA did dxFYd©¨¨¨¦§¦¨§¦¦
dNin zevn dpYnA Fl dpYip h''v oA didWkE§¤¨¨¤¦§¨§©¨¨¦§©¦¨
FY`n `vIW ,wgvi EpOn clEIW ickA ,WOn dUrnA§©£¤©¨¦§¥¤¦¨¥¦¤¦§¨¤¥¥¥¦
zENBzdA dxFYd ElAwi eipaE ,minY awri KM xg ©̀©¨©£Ÿ¨¦¨¨§©§©¨§¦§©

.WOn dUrn ,zFvn ,zipFvig¦¦¦§©£¤©¨
EpOn `vIW itl ,dxFYd mdxa` lAw `l okl̈¥Ÿ¦¥©§¨¨©¨§¦¤¨¨¦¤

l`rnWi'וכּו,dNiOd xg` wgvi clFpe ,lFOiPW xg` wx . ¦§¨¥ְ©©©¤¦§©¦§¨©©©¦¨
dxFYd eipA ElAw xW` minY awri cilFdl lkEi f`̈©§¦©£Ÿ¨¦£¤¦§¨¨©¨

milEBrd on dx`d ± dUrn zFvnA'כּוdpigaA s` ± §¦§©£¤¤¨¨¦¨¦¦©¦§¦¨
dlrn ± zElWlYWd on dlrnl ± FCbpl iM ,zipFvig¦¦¦§¤§§©§¨¦¦§©§§©§¨

cg lMd dHnE'9כּו: ©¨©Ÿ¨

EdfeEpUr `Ed"`le10"Epgp`11:FleaizkE ,e''ieA ± ixw §¤¨¨§Ÿ£©§§§¦§¨§¦
l ±`.s''l`A Ÿ§¨¤

Epgp`" didPW zFidl lFki Ki` iM :oiprd xE`iaE¥¨¦§¨¦¥¨¦§¤¦§¤£©§
e EpUr `Ed iM" wx ?zElWlYWd ici lr "FOrl`± " ©©§¥¦§©§§©¦¨¨§Ÿ

,"xzM ± oeez`c `Wix '`" iM .xzM zpigA Edf ,s''l`A§©¤¤§¦©¤¤¦¥¨§©§¨¤¤
le" zFidl lFki df ici lreFiM ."FOr Epgp`" ± e''ieA ± " §©§¥¤¨¦§§§¨£©§©¦

lFki Fzx`d ,zElWlYWd on dlrnl EdGW xg`n¥©©¤¤§©§¨¦¦§©§§¤¨¨¨
.zElWlYWd on dHnl mB zFidl¦§©§©¨¦¦§©§§

,WOn dUrnA zFvn EEhvpe dxFYd dpYPWM okle§¨¥§¤¦§¨©¨§¦§©¦§§©£¤©¨
s''l`A zlgzn `id dpFW`xd devn(a ,k zFnW)" :`ikp ¦§¨¨¦¨¦©§¤¤§©¤§¨Ÿ¦

iciכּו' lr micEgi dUrie ,dUrnA zFvOd miIEwIW iM ,"¦¤§¨©¦§§©£¤§©£¤¦¦©§¥
dx`d dNBzIW wx xWt` i` ,dUrnA zFvn mEIw¦¦§§©£¤¦¤§¨©¤¦§©¤¤¨¨

xzM zpigAn'כּוs''l`A zlgzn dpFW`x devn okl . ¦§¦©¤¤¨¥¦§¨¦¨©§¤¤§©¤
xzMd zipEpaNn dx`d ,xzM zpigA'כּו. §¦©¤¤¤¨¨¦©§¦©¤¤
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.7i`n ,aizM "xrp" ,"dlEza dxrp didi iM" :(ak mixaC) aizM :a ,gl `A xdf)Ÿ©Ÿ§¦§¨¦¦¦§¤©£¨§¨©£¨§¦©

ixwz` ,xkC zliAwCn ,xrp ixwz` ,xkC zliAw `lC onf lkC mEXn ?`nrh©§¨¦§¨§¨§¨©¦©§©¦§§¥©©¦§©¦©§©¦§§¥

.(dxrp©£¨

.8dcar lkaE mipalaE xngA ,dWw dcarA mdiIg z` Exxnie" :ci ,` zFnW)§©§¨§¤©¥¤©£Ÿ¨¨¨§Ÿ¤¦§¥¦§¨£Ÿ¨

.("dcVA©¨¤

.9x`Azp mW ,"xAci dWn" wEqR lr x`AzPX dn oIre)§©¥©¤¦§¨¥©¨Ÿ¤§©¥¨¦§¨¥

dxFYd lM mdxa` miITX dn oiA Wxtdd ahid,'כּוoYnl ¥¥©¤§¥¥©¤¦¥©§¨¨¨©¨§©©
.(o`M x`AzPX dn mr cg` dpwA dlFr ± dxFY¨¤§¨¤¤¨¦©¤¦§¨¥¨

.10:oFW`x qEtcA]Fle[ ¦§¦§

.11o`ve FOr Epgp` `le ,EpUr `Ed .miwl` `Ed 'd iM ErC" :b ,w miNdY)§¦¦§¦¡Ÿ¦¨¨§Ÿ£©§©§Ÿ

.("Fzirxn©§¦
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oA mxa`e" Edfed''r"oxgn Fz`vA dpW12: §¤§©§¨¤¨¨§¥¥¨¨
xg`e .oFxBd KxC Klil Kixv zFCnl oigFOn iM Epiid©§¦¦¦§¦¨¦¥¥¤¤©¨§©©
mcFw ,zFCn EUrp `l oiicre oigFn zbxcOn cxIW¤¨©¦©§¥©¦©£©¦Ÿ©£¦¤

oA mxa` didWkE ."oxg" f` `xwp aNdl E`aIWd''r, ¤¨Ÿ§©¥¦§¨¨¨¨§¤¨¨©§¨¤
± micqg 'de ,zEipFvig zpigA ± xUr minrR 'f :Epiid©§§¨¦¤¤§¦©¦¦§£¨¦
zENBzde dx`d `AW ± "oxg"n `vi ,zEinipR zpigA§¦©§¦¦¨¨¥¨¨¤¨¤¨¨§¦§©

.zFCOl dnkgn¥¨§¨©¦
,"wgvic iFthrA eUrc `Wix" :`zi`W FnM dPde§¦¥§¤¦¨¥¨§¥¨§¦§§¦§¨
,dXEcwA mdxa`A lElM hFl did xExiAd mcFw ok FnM§¥¤©¥¨¨¨§©§¨¨¦§¨
mr md miaxFrn ± xExiaE sExiSd mcFw xW` mibiq FnM§¦¦£¤¤©¥¥§¨¦¥¦

.adf̈¨
eh''Fl`IxhnibAd''n`Ed K` ,d''n mWC miixFg` ± §§¦©§¦¨©£©¦§¥©©

c dpiaE dnkg xFwndRilw" `xwp okl ,"hFloFWl ± §¨§¨¦¨¦§¦¨¨¥¦§¨§
xExiAd mcFw mdxa` z` hFl Kld okle .dllw13. §¨¨§¨¥¨©¤©§¨¨¤©¥

a`FnE oFOr hFNn `vi okle14zEx mdn d`vi xW` , §¨¥¨¨¦©¨£¤¨§¨¥¤
ddIa`FO15d dnrpe ,zipFOr16Îdnkg ± "a`Fn" iM , ©¨¦¨§©£¨¨©¦¦¨¨§¨

wiYr zENBzd ± dpiA ± mrFp oFWl `Ed dnrpe ,dRilwc¦§¦¨§©£¨§©¦¨¦§©©¦
dnrpe ,dIa`FOd zEx d`vi xExiA ici lre .dpiaA§¦¨§©§¥¥¨§¨©¨¦¨§©£¨

.dRilwc dpiaEÎdnkg on zipFOrd̈©¦¦¨§¨¦¨¦§¦¨

ld`Ie" ,mdxa`n hFl ibiq Ecxtp xExiAd xg`e§©©©¥¦§§¦¥¥©§¨¨©¤¡©
"mxa`17mFwn cr"mkW"18±oitzMdxEabEÎcqg ± ©§¨©§§¤©§¦¤¤§¨

lM iM .`awEpCÎzx`tY ± "dxFn oFl`"e ,`awEpc§§¨§¥¤¦§¤¤§§¨¦¨
on zEklOdl KiWnn mdxa` did zENBzde zFkWnd©§¨§¦§©¨¨©§¨¨©§¦§©©§¦

."mlrPd lkU"¥¤©¤¡¨

xn` okl(gi ,fi ziW`xA)iM ,"Liptl digi l`rnWi El" : ¨¥¨©§¥¦¦§¨¥¦§¤§¨¤¦
xa` `xwPW ixg`dKiWnd df ici lrW ,`''dA m ©£¥¤¦§¨©§¨¨§¥¤©§¥¤¦§¦

lFki did ,dNiOd Fl dpYpe ,zEkln zpigaA zENBzd¦§©¦§¦©©§§¦§¨©¦¨¨¨¨
millkp EidIW ,dwEa` iptA xpM zFvFSp zFlrdl§©£¦§¥¦§¥£¨¤¦§¦§¨¦

zEkln zpigaA'כּוaEzMW FnkE .(d ,ai ziW`xA)WtPd z`e" : ¦§¦©©§§¤¨§¥¦§¤©¤¤
EUr xW`'וכּו." £¤¨ְ

"ixU" mb(hk ,`i ziW`xA)± c''EiA mcFTn z`xwp dzid ©¨¨§¥¦¨§¨¦§¥¦¤§
z` cilFdl dkixv dzidWM KM xg`e .mEvnv lr dxFn¤©¦§§©©¨§¤¨§¨§¦¨§¦¤

`''dA z`xwp dzid wgvi19lr zFxFdl ,dagxdA ± ¦§¨¨§¨¦§¥§¥§©§¨¨§©
" Edfe .zENBzde dkWnd`xwIemxa` mW'd mWA" ©§¨¨§¦§©§¤©¦§¨¨©§¨§¥

(c ,bi ziW`xA)" :`xwIelkU ,m''xÎa''`n dkWnd Epiid " §¥¦©¦§¨©§©§¨¨¥¨¨¥¤
`awEpC zFxitq xUrl `A`ÎcFqIn dkWnd ,mlrPd©¤¡¨©§¨¨¦§©¨§¤¤§¦§§¨

" `xwPd'd mW".'כּו: ©¦§¨¥
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.12.("oxgn Fz`vA dpW miraWe mipW Wng oA mxa`e" :c ,ai ziW`xA)§¥¦§©§¨¤¨¥¨¦§¦§¦¨¨§¥¥¨¨

.13oA mxa`e ,hFl FY` KlIe" :c ,ai ziW`xA)dpW miraWe mipW Wng §¥¦©¥¤¦§©§¨¤¨¥¨¦§¦§¦¨¨
.("oxgn Fz`vA§¥¥¨¨

.14a`Fn ia` `Ed ,a`Fn FnW `xwYe oA dxikAd clYe" :glÎfl ,hi ziW`xA)§¥¦©¥¤©§¦¨¥©¦§¨§¨£¦¨

cr oFOr ipa ia` `Ed iOr oA FnW `xwYe oA dcli `ed mb dxirSde .mFId cr©©§©§¦¨©¦¨§¨¥©¦§¨§¤©¦£¦§¥©©

.("mFId©

.15.(c ,` zEx)

.16.(`k ,ci '` mikln)§¨¦

.17oaIe ,oFxagA xW` `xnn ipl`A aWIe ,`aIe ,mxa` ld`Ie" :gi ,bi ziW`xA)§¥¦©¤¡©©§¨©¨Ÿ©¥¤§¥Ÿ¥©§¥£¤§¤§©¦¤

.("'dl gAfn mẄ¦§¥©©

.18,dxFn oFl` cr mkW mFwn cr ,ux`A mxa` xarIe" :e ,ai ziW`xA)§¥¦©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§§¤©¥¤

.("ux`A f` iprpMde§©§©£¦¨¨¨¤

.19("dxU clYe xdYe" :a ,`k ziW`xA)§¥¦©©©©¥¤¨¨

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שפע  כח שהוא הנבראים דכללות הנפש ענין מצד והנה
פי' ה' גדול כמ"ש גדול יקרא בהם המתצמצם האלקי
הגדולה  ה' לך ומ"ש כו' עצום בריבוי מתפשט שהוא
הנה  כי פי' חקר אין העצמית שלגדולתו מפני הוא
ויש  מספר אין לתבונתו וכתיב לתבונתו חקר אין כתיב
שמע  במדרש איתא דהנה לזה. זה בין ההפרש להבין
בבהמות  מע' א' ואומות באומות מע' א' ישראל ע' שם
ועופות  מעופות וחיות מחיות מע' א' ובהמות
נשמות  נמצא כו' בנשמות מע' א' ומלאכים ממלאכים

העולה  העצום הריבוי הן לגופים שבאו קודם ישראל
המעט  הן שבגופים ישראל ונשמות כו' כולנה על
גילוי  בחי' הוא נשמה ענין כי הדבר וביאור כו'. מכולם
אבל  ממש נפרד הוא המלאך משא"כ ממש אלקות
מן  נבדל חלק כמו שהוא אלא היא אלקית בחי' נשמה
וע"ז  וד"ל במ"א כמ"ש האב ממוח כטיפה העצמיות
הנשמות  כל שרשי כי בהיות כו'. הגדולה ה' לך נאמר
אלפי  ו' בכל עלמין ח"י לצדיק הזרוע מאור נמשכים
המתים  תחיית וכשיהיה א' בפעם עלמא דהוי שנין
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

השנית  שמטה לגבי הנה ונסתלקו מתו שכבר מנשמות
ראשית  זו תחייה יהיה חדשות נשמות שיומשכו
עליה  בחי' יהיה בגופים שעברו שלנשמות פי' הבריאה
הגבוה  שממקום לנשמות יהיה המתים בתחיית והגבהה
כו' עדיין שנתעלו ולא לבד בריאותם ראשית בבחי'
ממש  אלקות השגת גילוי נשמה שענין הוא והטעם
אחר  עילוי בענין חקר אין פי' כתיב חקר אין ולגדולתו
להשגת  עילוי שיהיה ומה אלקות בהשגת עילוי
ממקום  הבאים לנשמות ירידה יהיה שעברו הנשמות
לגבי  שמטה כל ועד"ז כו' אצי' בבחי' יותר הנעלה
שלהם  בתחיה שכר שמקבלת העילוי כל יהיה חברתה
שיהיה  דהיינו הבאה דשמטה נשמות לגבי ירידה בחי'
שעברו  הנשמות שירדו כמו לבד הבריאה ראשית להם
ע"ד  יובלות אלף חמשים שיש וידוע וד"ל כו' בגופים
עלה  שכך אלא כלל וגבול קץ להם אין ובאמת הנ"ל

הכל  וזהו כו' לבד יובלות אלף נ' ית' המאציל ברצון
והיינו  כלל הפסק לו כשאין הוא סלה פי' סלה ירוממוך
מעלה  למעלה עילוי אחר לעילוי הפסק שאין כנ"ל
פי' וזהו כו' השמיטות של והעליות הרוממות בענין
סוף  אין וענין במ"א. כמ"ש קץ אין עד למעלה אא"ס

עד  פי'למטה מספר אין לתבונתו ענין הוא תכלית אין
הגם  כי לגדודיו מספר אין ג"כ הגדולה שמצד כנ"ל
אבל  כו' ועלול לעילה וסוף חשבון יש דכללות שנפש
ה' לך וכמ"ש מספר ואין חקר אין העצמית לגדולתו
על  העולה הן בשורשם הנשמות שהרי כו' הגדולה
במדרש  כמ"ש הנבראים דכללות נפש בבחי' כולנה
ועולים  יורדים הם וגם כו' מהן מע' א' הן שהמלאכים
כנ"ל  הפסק בלי סלה שירוממוהו עד עילוי אחר בעילוי
העצמיות  גדולתו לאמיתית לעולם יגיעו לא א"כ

וד"ל. כנ"ל בהשגותיהם

jnrn l`ey jiwl` 'd dn l`xyi dzre
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â ויד החזקה ויד הגדולה יד ידות ג' יש הנה כי
ההי"ן  שני שזהו בה"א הם וחזקה גדולה רמה,
הוי' שם של יוד מבחי' הוא רמה יד אבל הוי', שם של
ממצרים  שיוצאים רמה ביד יוצאים ישראל ובני וכמ"ש
א"ס  לבחי' עליונים עולמות שהן דקדושה וגבול ממיצר
שבק"ש  הוי' אלקינו הוי' בגי' הוא יד כי וזהו גבול, בלי
שבק"ש  מס"נ ע"י והיינו י"ד כמנין אותיות י"ד שהם
מבחי' יוצאים וזהו גבול, שבלי א"ס לבחי' באים הם

שמסתיר  י"ה כס י"ה, כס על יד כי וזהו לבבע"ג, גבול
יוצאים  מס"נ שזהו רמה יד בחי' ע"י אבל י"ה שם על
דלא  עד בפוריא לבסומי חייב ענין וזהו לגילוי. מהעלם
הוא  מרדכי ברוך כי מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע
עם  שמי וכידוע ל"ת, בחי' הוא המן וארור מ"ע רמ"ח
ידע  דלא ועד מ"ע, רמ"ח ו"ה עם וזכרי ל"ת שס"ה י"ה
משם  למעלה שמשא מן לעילא תורה עמל למעלה הם

התורה. מקור שהוא הוי'

ineqal ypi` aiig
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ השראת ענין צ"ל בתוכם ושכנתי ענין
אנו  ואין אומרי' שאנו במקדש, שהי' השכינה
מהו  וצ"ל לפניך, ולהשתחוות ולראות לעלות יכולי'
בפנימיות  ההשתחוואה ענין הנה כי לפניך, ולהשתחוות

מקבלי'ז"ע  היו זו והשתחוואה רצונו מפני רצונך בטל
ששוכן  מה שכינה פי' שכינה, גילוי ע"י במקדש
נכללי' הנשמות היו ועי"ז גילוי, בבחי' בתחתונים
מקור  היא השכינה שהרי האבוקה, בפני כנר ומתבטלי'
המל' כשיורדת והנה דאבוה, כרעא ברא הנשמות

דבריאה, קד"ק בהיכל ששוכן שכינה נק' בבריאה
יחיד, מלך אז ונק' לבריאה עתיק כשנעשית והיינו
הנשמות  מתבטלי' שעי"ז האבוקה המשכת כענין והר"ז
זו  בחי' כשהאיר בבהמ"ק ולכן האבוקה, בפני כנר
של  הביטול בחי' ההשתחוואה ענין הי' הקדשים בקדש

כו'. הנשמות
„ÂÚÂ בד"ה בלק"ת ממשנ"ת ההשתחוואה ענין יובן

ברוחניות  השתחוואה שיש הראשון, שובה
בלעו"ז, והוא הנשפע לדבר שכלו ומבטל שכופף
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שכופף  היינו בתפלה השתחוואה לענין נשמע וכמו"כ
ענין  יובן ועוד רצונך. בטל וגם ית', אליו שכלו ומבטל
בשר  להשתחוות, בשר כל יבוא מ"ש ע"ד השתחוואה
נא' בשרפי' וע"ד שור פני ע"ד האש יסוד בחי' הוא
שלמעלה  ביטול בחי' זהו וההשתחוואה לאשי. לחמי
קול  האש ואחר שנא' כענין זהו וא"כ אש מרשפי
שהיא  אבי בת וכענין מלכא, קאתי תמן דקה דממה
מוחין  אמי בת מבחי' שלמעלה דאבא מוחין מבחי'
הכל  אר"י פנ"ו וירא פ' במד"ר שארז"ל וזהו דאימא,
אלא  המורי' מהר חזר לא אברהם השתחוואה בזכות

בזכות  אלא ניתנה לא התורה השתחוואה, בזכות
שיחתן  יפה וז"ע מרחוק, והשתחויתם שנא' השתחוואה
בבחי' שהי' מפני בנים, של מתורתן אבות עבדי של
פנים  ובספר וישתחו, ויקוד באליעזר שנא' ע"ד הביטול
ורגלי' ידי' בפישוט שההשתחוואה משפטי' ס"פ יפות
כי  וי"ל הנפרדי', הגשמי' כח התפשטו' כענין זהו
בהשתחוואה  אבל גבוה, הראש אדם בציור העמידה
ביטול  בחי' זהו וא"כ שוים, והרגלי' והגוף הראש
אדם  לא כי בחי' והיינו שוין, ועשי' חכמה ששם לבחי'

כו'. הוא
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úðéçáá åðééä ùéå ïéà íéàø÷ð äðéáå äîëçù äîå
¯ úåéðçåøäהם ובינה חכמה  גם האמת, מצד כלומר,

בתוך גופא ביניהם שביחס אלא רוחני , 'אין' בחינת
'יש', הבינה נקראת  הרוחניות, ùéעולם úàø÷ð äðéáäù

éðçåøאךùîî ùé àì) הנבראים äîëçäכמציאות íâå
ùîî ïéà úðéçáá åðéàלהם שיש  חלקים בה  יש  שהרי 

שהיא, כל ומציאות גדר éìëùäכבר åîë åðééä
¯ ,(ìùî êøã ìò äãå÷ðäáùלגבי מאין ' 'יש  כי נמצא,

של לאמיתו  אבל המושאל, שם רק הוא ובינה  חכמה
יש. ממש  אינה והבינה אין , ממש אינה החכמה דבר,

ïéà úðéçá àéä äîëçäù øçà íå÷îá øàáúðù äîå
øåãéñá áåúëù äî ïééò) ùé úðéçáá äðéáå ùîîעם

äãåúìדא"ח øåîæî ìéçúîä øåáéã15,(לכאורה שהרי 
אינם ובינה שהחכמה במאמר שנתבאר למה סתירה זו 

ממש? מאין' 'יש 
נ"ע: הרבי  זה על àåäמתרץ äîëçã ïéàäù øîåì åðåöø

äéàøä úðéçá åîëå) éúéîàä ùéä ìù ïéàä úðéçá
שהם כפי הדברים את רואה  החכמה שבבחינת

äçðääלאמתיתם, úðéçá ìùî êøã ìò åîëåשל

להשגה מעבר היא שבמהותה äðéááåהחכמה ,('åë
¯ ìöàðä ùéä ìù ïéàä øéàî כבר שביחס הגילוי  היינו ,

åë'לנבראים
אינה ויש כאין והבינה  החכמה הגדרת הדברים: ביאור
- הוא (שבזה מהחכמה הבינה השתלשלות של ביחס
ביחס אלא מאין), יש כדוגמת רק או ועלול עילה  - כנ"ל

תחתון". ו"דעת עליון" "דעת של
הפסוק על "דעות ""16דהנה , כי  מבואר, הוי '" דעות ֿ ל א

האלקות, בראיית דעות שני  שיש ללמדנו בא  רבים לשון
כביכול המבט הוא עליון דעת תחתון. ודעת  עליון דעת

הנבראים. של המבט הוא תחתון ודעת הבורא , של
הבורא היינו, אין, ולמטה יש  למעלה היא, עליון  דעת
אין. הוא ממנו  ונמשך שמאיר  מה  וכל האמיתי היש  הוא
מה היינו, אין, ולמעלה יש למטה היא, תחתון  ודעת
(היש התחתונה המציאות הוא הנברא  בהשגת שנתפס 
נחשב העולמות את המהווה האלוקי  והגילוי  הנברא),
ומושלל הנברא ידי על מושג  שאינו שם על כאין,

ממציאותו.
מבואר  היש,17ועוד של האין דרגות, שתי יש  באין  כי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

שם:15. לשונו xwpy`וזה a"eg ody reci `"e` zpiga dpd ik
drcd enk `ede yi dpiade oi` `xwp dnkgde oiyxtzn `lc oirix oixz
dlrnln la` ,dpial dnkgn rtyd zlawa `wec edfe .dlrnl dhnlny
ixd dpiaa rtey dnkgd oi` oiicr xy`k envr `a` xe`a epiidc dhnl
dlrnly d"n g"k `xwp dnkgdy dn ik .`aiyg oi`ke `lk ef drtyd
xnelk oi` `xwp dbydd iabl f`y dpiaa dly xe`d `eaa epiid dbydd on
enke izin`d yi zpiga `wec `ed ixd dnvr dnkgd zedna la` mlrda
lkyd gk mvr zpiga `edy lky lk likyny mc`a dnkgd gen n"cr

mpn`e .yi `xwp dnkgdy dpey`xd drc enk f"d dnkgd iabl k"`e 'ek
mdilr rteyy itl dpiaa drcd c"r `"k dbyda zeidl `"` mi`xapa
elkei d`ced zpigaa t"kr la` oi` z`xwp dnkgde yi zpigaaa xe`d
dnkga dbyd biydl elkei `l ik 'ek yi `xwp dnkgdy ef drcl ribdl
dcezl xenfn oipr yxy edfe .l"pd mrhn cala d`ced zpigaa wx dnvr

.`wecy `"e`c cegia `ed d`cedd ik
ג.16. ב, שמואלֿא
נ"ז.17. פרק לעיל ראה
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הנברא, היש  של האין  הנברא. היש של והאין  האמיתי 
אינו  - תחתון  דעת  - 'אין' לו קוראים שהנבראים
שבטלה אלוקית דרגה הוא אין ממש, אין בבחינת
כיון  שהרי ענינה , אמיתית מצד 'אין ' בחינת והיא לגמרי 
בחינת בעצם היא גם הנבראים , את להוות המקור שהיא
המושאל. בשם רק הנבראים ידי על אין ונקרא יש,
שהוא - עליון  דעת - האמיתי היש של האין ואילו 
ממש אין  בבחינת הוא העצמות, האמיתי , מהיש הארה 
לעצמות ביחס הארה  שהוא כיון ענינו, אמיתית מצד
צריך האין בחינות שתי  (ובין לקב"ה בתכלית הבטלה

הצמצום). ענין להיות
זה 'אין', בשם החכמה  את אנו שמכנים  מה זה, ולפי

הוא שהבורא העליונה, הדיעה מושגת  שבחכמה בגלל
'יש', בשם הבינה את אנו שמכנים ומה  האמיתי . היש
לאין  שביחס הנברא, היש  של האין מאיר ששם בגלל זה
מדברים כאשר אך ומציאות . כיש נחשב הוא האמיתי 
באופן  זה  אין מהחכמה, הבינה השתלשלות של יחס על

כנ"ל. ממש מאין יש  של
á"î ÷øô ìéòì øàáúðù äî ïééòå18שונים אופנים שיש

עליון "). "דעת נקראת שהחכמה בזה
חכמה כיצד המבאר המוסגר מאמר זה  היה כאן עד
אחרים במקומות שמבואר אף ועלול, עילה הם ובינה

ויש. אין שהם

mipyeya drexd il icece icecl ip`
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שם:18. לשונו dnkgayוזה epiide r"c zpiga `ed dnkgdy edfe
yi zpiga edfy zenvrd zpiga epiidc izin`d yi seq oi` xe`d xi`n
cal dx`d zpiga edfy (dbyda `ay dn epiid) dhnly dne ,'ek izin`d
r"c zpigac `"na y"nk `le) 'ek 'inw aiyg `lkc oi` zpigaa f"d
yi seq oi`y ji` dpeilrd dricd byen dnkgay dn wx `ed dnkgc
dx`d dzeidle ,dx`dd `ed dnkgdy epiide ,g"lk 'inw `leke izin`d
izin`d yid `ed seq oi`dy ji` my ybxene byen dxewna dweacd
`edy g"lkc lehiad zpigaa `id dnvr dnkgd f"ire ,g"lk 'inw `leke
seq oi` xe` xi`n dnkgac `ed o`k x`eand itle .'ek r"egic lehiad
oipr lke ,'ek dbydn 'rnly zenvrd zpiga epiide izin`d yi zpiga

dnkgd zrtyd `eaae .('ek aiyg `lkc oi` zpigaa `ed dbydde lkyd
dnc ,'ek zeilky dgpdd zpiga epiide oi` dnkgd zrtyd 'wp dpiaa
la` ,dlkydd zcewpay ilkyd epiidc zeipevigd wx `ed dpiaa byeny
iabl oi` zpigaa f"d dlkydd zcewpay zenvrd zpiga edfy dgpdd
xewnd xwir edf n"ne .dpiaa byen epi`y mlrd zpigaa epiid dpiad
'ek dbyda gk zpzep zeilky dgpddc l"pke ,dpiac dbyddl daiqde
zpiga dxwir dlkydd zcewpa `idy enk dycg dlkyd lka zn`ac)
dfi`a xzeia xacd xkipy wx ,'ek dbydde ilkyd zaiq `wec `ide dgpdd

.(l"pk 'ek lkyc zeinipte wner

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ג] [מרחשון

ÍÈÙ ˙¯Â˙ ÈÏ ·ÂË""וכסף זהב .1מאלפי
מאלפי  פיך תורת לי ש"טוב החידוש מהו להבין, יש
יותר  טובה שהתורה זה, הוא חידוש איזה וכסף"? זהב
שזהו  ושכל, חכמה הרי היא התורה וכסף? זהב מאלפי
קטן  ברֿדעת גם גשמיות. הם וכסף וזהב רוחניות,

גשמיות. על עדיפה שרוחניות מבין מאוד
ה' ויראת כסף, נקראת יתברך ה' אהבת הקבלה בספרי

והנהגה. לימוד משמעו "אלפי" זהב. – יתברך
נשמתוֿעדן  הרבי השלום 2מפרש עליו המלך שדוד ,

בפה  הזה בעולם תורה לומדת שהנשמה שמה אומר
לפני  למעלה, הנשמה והנהגת מעבודת נעלה הגשמי,
זהב  "אלפי שזהו – למטה אותה שלח יתברך שה'

ויראה. אהבה וכסף",
לומדת  שהנשמה פיך", תורת לי ש"טוב לזה הטעם
הנשמה  מעבודת יותר הזה, בעולם מצוות ומקיימת
הכוונה  כי הוא, העליונים בעולמות ויראה באהבה
עלֿידי  העולם את יבררו ישראל שבני היא העליונה

טובים. ומעשים ומצוות בתורה עבודתם
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עב.1) קיט, תהלים
ד.2) ע' כו אדמו"ר] כ"ק [הערת וישב פרשת תחילת אור', 'תורה בספרו התניא), (בעל  הזקן רבנו
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לה  ויש פרטית, כוונה בה יש לעולם שבאה נשמה כל
ולכל  בעולם, לבצע צריכה שהיא מיוחדת שליחות
תהיה  היא כמה מסוים שנים מספר נותנים נשמה
שבגללן  והשליחות הכוונה את למלא כדי הזה בעולם

לעולם. ירדה היא
נבראו 3כתוב  הימים – בהם" אחד ולו יוצרו "ימים

א'ח'ד'. ראשיֿתיבות אחד ה"אחד", שיהיה בכוונה
שבעת  – ח' העולם, אדון עולם, של אלופו – א'

העולם  רוחות ארבע – ד' והארץ, .4הרקיעים
אשר  וכל העולם רוחות ארבע כל עם והארץ הרקיעים
בטלים  כולם הארץ, צבא והן השמים צבא הן בהם,

לאלקות.
כדי  – הימים את נותנים שבעבורו בהם" אחד "ולו זהו
הנשמה  ירדה שלשמה הכוונה את לבצע יוכל שהאדם

לעולם.
שכתוב  כמו שנים, למשך לעולם יורדת "ימי 5הנשמה

שנה", שמונים בגבורות ואם שנה שבעים בהם שנותינו

עוד  שכתוב –6וכמו שנה" ועשרים מאה ימיו "והיו
– שנה ועשרים מאה שמונים, שבעים, הם האדם חיי

השנים גם  מספר לגבי ערך לו אין אלו שנים משך
תרד  שהיא עד ומצפה בשמים נמצאת שהנשמה

למטה;
ומקיימת  תורה לומדת למטה שהנשמה עלֿידיֿזה

בנשמה. עליה נפעלת מצוות,
מקיימת  למטה שהנשמה בזה המעלה את מבינים מזה
הנשמה  עליית נפעלת שעלֿידיֿזה – ומצוות תורה

לכן. קודם היתה שהיא מכפי נעלית כזו, בדרגה

.¯ÂˆÈ˜ שהם וכסף זהב בין ההשוואה מהי שואל
היא  הכוונה אלא ורוחנית, חכמה שהיא לתורה גשמיים
נעלית  הזה, בעולם ומצוות בתורה הנשמה שעבודת
נשמה  לכל הנעלים. בעולמות ויראה באהבה מעבודתה
לה  נותנים כך לשם אשר לבצע, מיוחדת שליחות יש

מסוים. שנים מספר

ב.

·Â˙Î"הם מלכים בני ישראל .7"כל
הנשמות  ששורש הגם המלכות. מספירת באות הנשמות
לעולם  תרד שהנשמה ההחלטה החכמה, בספירת הוא

המלכות. מספירת זהו שנים, לכמה
בזוהר  ביה 8כתוב נש דבר ושנין יומין דכל דרגא "ההוא

בתראה" ה' היא דדא ושנותיו תלין, ימיו שכל ההיא, [=הדרגה

ה')] שם (של אחרונה ה' אות היא שזו תלויים, בה האדם .של
כל  תלוי זו שבדרגה למעלה, מסויימת דרגה ישנה
הה' היא זו דרגה אדם. של ושנותיו ימיו של התוכן

הוי': שם של האחרונה
שהן  וכפי י'ה'ו'ה', – אותיות ארבע יש הוי' בשם
הבינה, ספירת היא ה' החכמה, ספירת היא י' בספירות,
הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שש הן ו'

יסוד 
שכתוב  כמו והתפארת 9– והגבורה הגדולה הוי' "לך

היא  ש"גדולה" ובארץ", בשמים כל כי וההוד והנצח
כידוע  החסד, קראו 10מדת הראשונים שהמקובלים

כל  "כי שכתוב וזה "גדולה". בשם החסד למדת
היסוד. למדת "כל" במילת הכוונה ובארץ", בשמים

ו' האות וזוהי המידות שש כל נימנות זה שבפסוק הרי
– הוי' שם של

שבספירת  המלכות, ספירת היא האחרונה, ה' והאות
לאדם  שיש והשנים הימים תוכן כל תלוי המלכות

בעולם. לחיות
הדבר חיי טעם תוכן תלוי המלכות בספירת דוקא מדוע

שעל  הספירה היא המלכות שספירת מפני הוא האדם,
שכתוב  כמו העולם, את ומהווה יתברך ה' מחיה 11ידה

בזוהר  וכתוב כולם", את מחיה ש"ואתה"12"ואתה
המלכות. ספירת זוהי

החיות 13במדרש  מהווה". אלא מחיה תקרא "אל כתוב
גם  אלא מחיה, רק אינה העולם את שמחיה האלקית
מתבצעת  המלכות ספירת שעלֿידי העולם, את מהווה

העולם. קיום של העליונה הכוונה
עולמים"14נאמר  ש"כל עולמים", כל מלכות "מלכותך

דרגין כל מריש הדרגות]– כל העולם [=מתחילת עד
עלֿידי  היא עולם כל של והחיות ההתהוות – התחתון

המלכות. ספירת
שורש  היא נעלה, היותר העולם של המלכות ספירת
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ו.11) ט, נחמיה
ע"א.12) קד, ב חלק ע"א. רה, א חלק
כ"ק 13) [הערת פ"ז סוף הקדושה שער חכמה ראשית ראה

אדמו"ר].
יג.14) קמה, תהלים
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ספירת  של ביותר הנחותה הדרגה ממנו. הנחות העולם
העולם  שורש שהיא יותר, הגבוה העולם של המלכות
כמו  הנחות, בעולם ביותר הנעלית הדרגה זוהי הנחות,

לעולם 15שכתוב  וכתר עתיק נעשה דאצילות "מלכות
הבריאה".

כמו  עולם, בכל האחרונה הספירה היא המלכות ספירת
זה 9שכתוב  המלכות. ספירת זו הממלכה", ה' "לך

היא  המלכות ספירת כי הספירות, כל לאחר כתוב
עולם. בכל האחרונה הספירה

היא  המלכות ספירת האצילות, בעולם גם הוא כן
דכל  "סופא היא שמלכות כמאמר האחרונה, הספירה

דאצילות" .16דרגין

המלכות. ספירת עד החכמה מספירת הן הספירות עשר
נמנית  שאינה הכתר ספירת ישנה החכמה ספירת לפני
דרגה  היא הכתר ספירת כי הספירות, עשר בין

העולמות.17ממוצעת  שני בין
ספירת  נעשית הנעלה העולם של המלכות שספירת זהו

הנחות, העולם של היא הכתר הכתר שספירת כיון
זה. עולם של הספירות עשר כל של השורש

.¯ÂˆÈ˜ ולכמה הנשמה ירידת על שההחלטה מבאר
של  הרביעית האות שהיא המלכות בספירת היא שנים,
הבריאה  של הכוונה מתבצעת ועלֿידה הוי', שם

שבהם. והברואים העולמות כל של והחיים

ג.

˙¯ÈÙÒ· נקראת אחת דרגה דרגות. שתי יש הכתר
'אריך'. והשניה 'עתיק'

שכתוב  כמו מסולק, משמעו משם",18'עתיק' "ויעתק
שהתרגום  כפי משם. עבר "ואסתלק 19הוא מפרש

שלמרות  הכתר, שבספירת 'עתיק' דרגת זוהי מתמן".
דרגת  העולם, של הכתר בספירת היא זו שדרגה
מהעולם. ומופשטת מסולקת היא ענינה, בעצם 'עתיק',

'אריך'. נקראת הכתר בספירת השניה הדרגה

שלמרות  וקיצור, אריכות יש 'ארוך'. תרגומו 'אריך'
הוא  והקיצור האריכות, כל של התוכן ישנו שבקיצור
בערך  אינו הקיצור זאת עם האריכות, לתוכן בהתאם

לאריכות.

כל  של הדין פסק כתוב בקיצורֿשולחןֿערוך למשל,
ופוסקים, בגמרא באריכות נמצאת שההלכה כפי הלכה,
בגמרא  שהיא כפי להלכה בערך אינו הדין פסק אבל
בקיצור  אך וברור, טוב הוא הדין שפסק אף ופוסקים.

ההלכה. של והחיות הפנימי האור חסר

מליחה  של כשרות חינוך, הטהרה, מצות למשל:
שהן  כפי הללו ההלכות כל בחלב, בשר ותערובות

ההלכה, פסק רק זהו ערוך שולחן בקיצור כתובות

שכך  או כך, להתנהג האשה על מסוימים שבזמנים –
אותו  להרגיל שיש – ילד של חינוך להיות צריך
שמתחיל  ומיד הראש, בכיסוי לישון ידים, בנטילת
הפסוק  את אתו לומר יש לגמרי, ברור לא אם גם לדבר,
להרגילו  יש עוד, גדל וכשהוא ישראל", "שמע
ושמירת  מליחה שבת, דיני לגבי גם וכך שבת, בשמירת
מה  ההלכה פסק אלא אינו זה כל אך מחלבי. בשרי

– לעשות אסור ומה לעשות צריך
ופוסקים, בגמרא שהן כפי הללו ההלכות כל ואילו
זו  מצוה איך והבנה, טעם יש הלכה שבכל לזה נוסף
מלבד  מסיני, למשה הלכה היא זו ואיך בפסוק כתובה
הדינים  פרטי כל על בפרוטרוט מדובר מצוה בכל זאת,

הלכה. שבכל החומרה גם ומבוארת
במקוה למשל, המסוים בזמן טבלה לא האשה עוד כל

השכר  אודות מסופר ובספרים כרת, איסור זה כשר,
על  ששמרו לנשים שנולדו הטובים והילדים הגדול
חסֿושלום, הגדולים, והעונשים בהידור, הללו הדינים
שה' במה שזלזלו לנשים שהיו ורעים חולים ילדים של

להן. ציוה יתברך
כתובה  ערוך שולחן בקיצור אך ההלכות, בכל גם כך

הפסוקה. ההלכה רק
עשר  אריכות: שמשמעה אריך, בספירת גם יובן כך
חלקים. לשני מתחלקות מלכות עד מחכמה הספירות
– מידות ושבע ודעת, בינה חכמה, – שכליות שלוש

ומלכות. יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד,
כמו, אנפין, זעיר נקראות יסוד עד מחסד הספירות שש
נקראת  הכתר ודרגת ערוך, שולחן הקיצור למשל,
בגמרא  כתובה שהיא כפי ההלכה למשל, כמו, אריך,

באריכות. ובפוסקים

.¯ÂˆÈ˜ עתיק דרגות. שתי יש הכתר שבספירת מבואר
שזהו  אלא לעולם, ששייכת ואריך מהעולם, שמסולקת
כשם  העולם, של הספירות עשר לגבי באריכות
השכר  עם באריכות, הן ההלכות כל ופוסקים שבגמרא
בלבד. ההלכה פסק הוא ערוך שולחן ובקיצור ועונש,
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ע"א.16) קעא ג חלק זוהר,
ע"ב.17) שו, דא"ח עם סידור

ד.18) סז, במדבר תורה, לקוטי כב. כו, תולדות ח. יב, לך
ג. סא, דברים

הפסוק.19) על אונקלוס



רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ד.

עד „¯‚˙ מחכמה הספירות כל את כוללת אריך
הספירות. עשר כל של האריכות הוא שאריך מלכות,

הדינים, קיצורי לגבי ההלכות שבאריכות כשם
הענין  אותו שהוא אף אחר, ענין כמו היא האריכות
את  גם כמו האריכות, כל את בו שיש מאחר שבקיצור,

אחר  ענין כמו נעשה הוא בכך הטעמים,
כולל  שאריך אף הספירות: לגבי אריך בדרגת גם כך –
אריך, דרגת של האריכות עלֿידי אבל הספירות, כל את
אחרֿכך  שבאות הספירות אותן הן שאלו הגם
דרגה  כמו הן אריך, בדרגת שהן כפי אבל בפרטיות,

לגמרי. אחרת
יותר  נעלית בדרגה הן באריך, שהן כפי שהספירות הגם
להן  יש זאת בכל בפרט, אחרֿכך באות שהן מכפי

לעולם. שייכות
עתיק  ולדרגת התחתון, לעולם שייכות יש אריך לדרגת

יותר. העליון לעולם שייכות יש
העליון  העולם בין ממוצעת דרגה היא הכתר ספירת

התחתון. לעולם
עתיק  שדרגת ואריך, עתיק דרגות: שתי יש בכתר

וד  העליון, לעולם לעולם שייכת שייכת אריך רגת
התחתון.

הן  התחתון, העולם של ואריך, עתיק הדרגות, שתי
קיימות  הן העליון, העולם של המלכות בספירת
העולם  של והשורש היסוד שהיא – המלכות בספירת

התחתון.
של  האחרונה הדרגה שהיא מלכות, שדוקא הדבר טעם
והיא  התחתון העולם של השורש היא הספירות, עשר
ששורש  מכיוון הוא התחתון, העולם של הכתר נעשית

בחוש  רואים שאנו כפי הספירות, מכל נעלה המלכות
הכוחות. מכל נעלה ההתנשאות שכוח הנפש בכוחות

היא  הכתר, בספירת בשרשה, המלכות. בספירת גם כך
בספרים  שכתוב כמו הספירות, שאר מכל 20נעלית

עולם  כל של הכתר ספירת – בסופן" תחלתן ש"נעוץ
– 'סוף' נקראת המלכות וספירת 'תחילה', נקראת
המלכות, בספירת ב'סוף', קשורה הכתר ש'תחילת'

הכתר. תחילת ישנה המלכות בספירת ודוקא
מביאות  שהרגליים האדם, בגוף בחוש רואים שאנו כפי
להגיע  יכול אינו עצמו שהראש כזה למקום הראש את
עלֿידי  כאבֿראש, לאדם יש כאשר ולפעמים, לשם.

הראש. לכאב מסייעים לרגליים רפואה
של  ההתחלה שנעיצת ובכתר, המלכות בספירת גם כך
נעשית  המלכות ספירת ולכן במלכות, היא כתר

התחתון. העולם של הכתר, כלומר השורש,
הוי', שם של האחרונה הה' היא המלכות ספירת לכן
של  הכוונה תכלית כי האדם, שנות תלויות זו שבדרגה
מהווה  המלכות שספירת העולם את לברר היא השנים

ומחיה.
הזה, בעולם לומדת שהנשמה פיך" תורת לי "טוב לכן
ויראה  באהבה מעבודתה – וכסף" זהב "מאלפי

בנשמה. עליה נפעלת עלֿידיֿזה כי הקודמות,
.¯ÂˆÈ˜ נידונת הלכה שכל שעלֿידי כשם כי מבואר,

והשכר  הדינים פרטי כל עם ופוסקים בגמרא בהרחבה
היא  הלכה שאותה מכפי לגמרי שונה זה הרי והעונש,
מעשר  שונה 'אריך' גם כך ערוך, שולחן בקיצור
המלכות, שבספירת המעלה יתרון את מבאר הספירות.

ישראל. לכנסת שהכוונה
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לאברכים ‡. סיפר מפאריטש הלל ר' החסיד
שאל  הוא צדק", ה"צמח אצל לו שהיתה מ"יחידות"
ענה  והרבי חול, לתפלת שבת תפלת בין ההבדל מה
כמו  הוא התפילה אחרי ההרגש הרי חול בתפלת לו:
אחרי  ההרגש שבת בתפלת ואילו היצירה, בעולם
עבד  זו ב"יחידות" הבריאה. בעולם כמו הוא התפילה

שנתיים. במשך שלו האברכים עם הלל ר'

ר'·. מהחסיד משלשה, הסיפור את שמעתי
בער  הלל'ס 1גרשון  ר ' שלום ר' וואלף 2, ומבערע ,3.

מהם  אחד כל הלל. ר' אצל "יושבים" היו שלשתם
תכונתו. וטבע רוחו לפי סיפר

מקצר  אך בחסידות עמקן היה בער גרשון ר'
אותו  שמעתי באידיש. הכל מפרש היה בדיבורו,
אומר: והיה לעומר, אחד יום היום ספירה, לספור

ואילך.1) לז ע' ח"ח התמים אודותו ראה
(2– ר"ה את – אותו מלווה והיה (מפאריטש) הלל ר' תלמיד

בנסיעותיו.
לב.3) ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ס' אודותו ראה
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וכן  לעומר. אחד יום הוא (באידיש) היום היום,
למימני  ומצוה יומי למימני דמצוה הימים, בשאר

שאל 4שבועי  אחת פעם באידיש. מפרש הכל היה ,
רבה  מכן ולאחר נעוויל של רבה פרץ, ר' החסיד את
התפילה  את באידיש לפרש לו מותר אם צ'רניגוב, של
פרץ: ר' החסיד לו אמר להפסיק. שאסור במקום גם
הבהמית  הנפש לו: וענה לכך? זקוק אתה מה לשם
שמותר  במקום באידיש. טוב יותר מבינה שלי
במקום  גם ולפעמים באידיש, מפרש היה להפסיק

להפסיק  .5שאסור
בלבד, לב  לב , כולו היה הלל'ס ר' שלום ר' החסיד

כהוויתן. הדברים למסור שייך היה לא במילא
לגמרי, אחר סוג היה וואלף בערע ר' החסיד

באריכות. זאת שמעתי וממנו
תיאר ‚. (רד"ז) וואלף בערע ר' החסיד

מתפלל, יהודי יהודית, תפילה פירוש מה בהתוועדות
עומד" אתה מי לפני "דע בענין דיבר איך 6הוא ,

השכלית  הנפש איך זאת, מבינה האלקית שהנפש
במשך  דיבר הוא זאת. "לוקחת" הבהמית הנפש ואיך
אני  הזמן. באריכות כלל הרגישו ולא ארוכה שעה
הנפש  את צייר הוא ממש. כמחזה זאת ראיתי
גדול  כמו הבהמית, והנפש השכלית הנפש האלקית,

הקטן. את המלמד
מתפללים „. שלא מה הוא גדול והסתר העלם

באריכות  התפילה שבהעדר כך על נוסף באריכות.
העדר  עצם גם הרי כו' במדה בפועל העבודה חסרה
הנפש  גדול. והסתר העלם הוא באריכות התפילה
ההנאה  את לאדם מפרגן אינו השטן, הבהמית,
כפי  לאלקות, הגעגועים אותם בתפילה, שיש מאלקות
הדבר, מילוי מאשר יותר גדולים שהגעגועים הידוע,
אביו, את רב  זמן ראה שלא הבן כמו בזה, והמשל
הם  מאשר יותר גדולים והתשוקה הגעגועים הרי
והראש  הלב  אז אביו, את רואה כבר שהוא אחרי
הדבר  וכך דומם. כאבן ונשאר למצוקה נכנסים
שזה  לאלקות, והתשוקה הגעגועים שענינה בתפילה,

גדול. תענוג
אפשר  אי אך באריכות, מתפילה משתמטים
קשה  הלכה הוא משמט' 'בעל־חוב מכך, להשתמט

משפט'. ב'חושן
מקודם ‰. שתהיה מבלי תפילה להיות יכולה לא

התפילה, הלפני להיות יכול ולא התפילה. הלפני
שמע  קריאת זה לפני כשאין יהודית, שינה כשאין

בוקר". ויהי ערב  "ויהי המיטה, שעל
.Â ששמע מה סיפר מהומיל אייזיק ר' החסיד

שבתחילת  הזקן, רבנו של הראשונים מהחסידים
העצבות, את הזקן רבנו כ"ק הוד ביטל הנשיאות
וביטלו  מרירות, גם בזה וכללו הבינו לא והחסידים
מכן  לאחר שמחה. של בעבודה תמיד והיו אותה, גם

ב"תניא" הרבי הבינו 7כשכתב מותר, יהיה עצב ובכל
להיות. צריכה שמרירות אז רק

.Ê לאברך בהתוועדות פעם אמר הלל ר' החסיד
הוא  לבכות. מה על יש תבכה, להתבייש, תפסיק אחד,

ועובד. משכיל לאברך זאת אמר
הרי  בוכים כאשר מהמסובים, אחד (העיר
אך  אכן, אדמו"ר:) כ"ק וענה להתבייש. מפסיקים
וכאשר  האמת, את להכיר לאמת, להגיע מאד קשה
האמת, על להודות קשה האמת את כבר מכירים

עבודה. של פשעים כל על מכסה הרי עצמו אהבת
על  כך, כן גם הרי היטב,בשכל מבינים הזולת

את  להצדיק השכל מחייב לעצמו, נוגע כשהדבר ואילו
הבהמית, הנפש מצד שזה כפי ומכל־שכן עצמו,

הרע. היצר מצד שזה כפי ומכל־שכן
.Á לאברך פעם אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בכל  עצמי את טלטלתי שנים ארבע ב"יחידות": אחד
אליה. שהגעתי עד האמת, אחרי בחפשי הפינות,

פנימי. ביאור הדורשת נקודה היא זו אימרה
שעל  שמע קריאת משמעה הפינות, בכל להיטלטל

הדשן  תרומת התפילה,8המטה, לפני ההתבוננות
האמת, כבר שזה פעם כל חשב שנים ארבע ובמשך
ממנו  היא שהאמת שהרגיש עד לדרגא מדרגא וכך
מכיר  להיות מאד קשה הרי עצמו. את ושינה והלאה,

האמת. על מודה להיות מאד קשה ואז באמת
.Ë ובעיירות בערים נוסע היה הלל ר' החסיד

היתה  הלל ר' של אימרה באריכות. להתפלל ומעורר
בתים  ובעלי אברכים להתפלל, והחלו רבות, משפיעה
נהיה  המדרש בבית מלאכות, ובעלי חנוונים פשוטים,

אור.
מקום  לאותו שוב בא הלל ר' כאשר שנה, כעבור
פעלה  הלל ר' של שההתעוררות אחד אליו ונכנס
באריכות, מתפלל כבר אני אם ומה נו, ושאל: עליו,

פועל. זה אין התפילה אחרי על כאשר
הפחות  לכל יש פועל, כן זה לא, הלל: ר' לו אמר

להתבייש. מי בפני
.È ברוך אומר כשהוא הרי הוא התפילה ענין 
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יז,ב.4) חגיגה
שו"ת 5) תקפח. סי' חסידים ס' ס"ד. סק"א או"ח ערוך שולחן ראה

סק"א. – ממונקאטש כו' להרה"צ – או"ח נמוקי קט. סי' ח"ב יושב אמרי

יח.6) הגדול, ר"א צוואת
עיי"ש.7) לא. פכ"ו.
הדשן.8) תרומת ענין להבין ד"ה סידור ראה
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שבאמירה  בענין מתבונן הוא העולם, והיה שאמר
העולמות  כל נבראו אומר 9אחת הוא מכן ולאחר ,

מכן  לאחר בכך, חש אכן והוא הצדקה" ה' "לך
'ברוך' אומרים המלאכים איך שמע קריאת ברכות
הבהמית, הנפש על במילא הדבר פועל גדול, ברעש
הבהמית  והנפש האופנים, משמרי הרי הוא ששרשה
ביצר  ושברון הכאה גם הדבר פועל במילא נרעדת,
בנפש  שכן הבהמית, מהנפש למטה הרי שהוא הרע
שייך  אינו הרע היצר ואילו שכל, גם יש הבהמית

פנים. עז רע, ציור בעצם והוא לשכל
היו  שחסידים עתיקה, חסידית אימרה ישנה

בהתוועד  עליה וביאורו חוזרים קבצן", "הוליע ויות:
גדול  עשיר אל נכנס אנשים ושפל ודל ובזוי עני למשל
בכמה  כלפיו ומעיז חסדים וגמילות צדקה ובעל
למרות  הרי המדריגות, כל דרך אותו זורקים זלזולים,
זרקו  בינתיים אך מכך, מתפעל זה פנים עז שאין
הבהמית  שהנפש אחרי הרע, ביצר כך למטה. אותו
ששרשה, כשמתבונן האופנים, משמרי ששרשה
גדול, ברעש וברוך קדוש אומרים למעלה, המלאכים
הדבר  פועל במילא הרי ממקומה. וזזה נרעדת היא
אחרי  מכן, לאחר הנה הרע, ביצר ודחיפה הכאה גם

מהעגלה. כעך לגנוב שייך לא כבר הוא התפילה,
.‡È אך התפילה, ולפני תפילה להיות צריכה

שינה  יהודית, שינה שתהיה ההכרח מן בתחילה
אכן, מ"המפיל". לא שנרדמים משמעה יהודית
להירדם  מכן... לאחר אך המפיל, ברכת לומר צריכים
משנה  תניא, מפרק בתורה, ממחשבה צריכים

חומש. פסוק או תהלים פסוק משניות,
יהודי  צריך "האזינו" ששירת מגדולים שמעתי 

בעל־פה  שפע 10לדעת על עסקים אנשי ידעו אילו .
בעל־פה  "האזינו" ששירת בעסקיהם הגדולה הברכה

. יותר הרבה בכך זהירים היו לפעול, יכולה
ואז  תורה בדברי מהמחשבות להירדם צריכים

יהודית. שינה היא השינה
.·È אסיפת אודות לדבר החלו תר"ב בשנת

בקיץ  האסיפה התקיימה בפועל בפטרבורג. הרבנים
תר"ג  שנת מאות 11של באו תר"ג חורף מתחילת .

הרבי  לאסיפה, נסיעתו לפני מהרבי להיפרד חסידים
בא  הענדל ר' מאד. פחדו – לפטרבורג נוסע הרי
אב  מנחם בחודש הראשונה בפעם לליובאוויטש
הוא  בבית, צדק" ה"צמח הרבי את מצא ולא תר"ג.

צדק" ה"צמח הרבי את אסרו בפטרבורג. היה עדיין
אז  שאל המיניסטר פעמים. הרבה האסיפה במשך
לו  ענה במלכות? מרידה זו הרי צדק": ה"צמח את
אך  בגוף, מיתה חייב במלכות מורד צדק": ה"צמח
מה  ובכן בנפש, מיתה חייב שמים במלכות מורד

יותר... חמור
לרבי  אז אמר – מוואלוז'ין – איצעלע ר' הגאון
לו  ענה הבא. עולם מאבדים אתם הרי צדק": ה"צמח
מה  יהודי, הזה' 'עולם יהיה לא אם צדק": ה"צמח

הקב"ה. של הבא העולם לי שווה
הרבי  של בניו דודיי כ"ק אמרו בליובאוויטש
בהרבה  תענית גזרו כך וצמו, יום בכל בציבור תהלים

ישראל. קהילות
.‚È בחודש לביתו חזר כשהרבי הענדל, ר' לי סיפר

ובמשך  החסידים, אצל גדולה שמחה היתה אלול,
אף  הענדל ר' הוציא לא כיפור ויום השנה ראש

הרבי. בוא של השמחה מגודל אחת דמעה
בכך  היה הענדל ר' אצל מהמסובים, אחד (אמר

אדמו"ר:) כ"ק וענה גדולה. נפש מסירות משום
דמעות  זולג הענדל היה פשוט, רביעי ביום אכן,

טובו". "מה לפני עוד
.„È,הרבי על העלילו מר־חשון חודש בתחילת

אליו, יבואו לא שחסידים צדק" ה"צמח הרבי וביקש
שש  מלבד חסידות, אמר לא החורף כל ובמשך
כ"ד  וחנוכה, ר"ח שבת כסלו, י"ט כסלו, יו"ד פעמים,
שוב  הרבי החל צו, בפרשת ופורים. שירה שבת טבת,
אמר  הקודמות הפעמים בשש ברבים. חסידות לומר
הענדל  ר' מה"יושבים". כמה ובפני בניו לפני רק

לא. ולפעמים לפעמים, השתתף
"צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אמר צו, בפרשת
והביא  העולה, תורת זאת הפסוק על חסידות צדק"

המדרש  שאר 12את של השרים כל ראה שיעקב
ואינו  עולה עשו של שרו אבל ויורדים עולים האומות
וכו' תירא אל הקב"ה לו והשיב  להקב"ה, ושאל יורד,

וכו' אורידך משם כנשר תגביה אחרי 13אם אז ,
החסידים. רוח" "ותחי היה המאמר

חסידים, באו כבר פסח של הראשונים לימים
רבנים  הרבה באו פסח של האחרונים ולימים
עורכים  שהיו הסדר עדיין היה בעומר בל"ג וחסידים.
חזקה  בזה היה הסעודה (ועריכת בשדה הסעודה את

בשמותם  קרא אדמו"ר שכ"ק חסידים ).14לשני
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העולמות.9) כל נבראו אחת באמירה
מהר"ש 10) התולדות (ס' פה בעל האזינו שירת ללמוד הורה המגיד

כך. על מפראג מהמהר"ל פ"ל הזכרונות ס' גם ראה עד). ע'
ההשכלה.11) ותנועת צדק" ה"צמח קונטרס – באריכות ראה

עולה 12) עשו של שרו אבל ויורדים, עולים השרים כל ראה יעקב
יורד. ואינו

א,ד.13) עובדיה
ואילך.14) יג ע' ל' דיבורים לקוטי – באריכות ראה
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הרבנים  ובתוכם רב  קהל בא בעומר ל"ג על
אייזיק  ר' מהומיל, אייזיק ר' הלל, ר' החסידים

מדוברובנה 15מויטבסק  נחמיה היה 16ור' הסדר .
חסידים  בין סעודה עורכים היו בעומר לל"ג שבאור
היו  בבוקר בעומר בל"ג בלילה. מאוחר עד ומתוועדים

ומתוועדים  בהשכמה שתים מתפללים לשעה עד
אל  צדק" ה"צמח הרבי יוצא היה ואז הצהרים אחרי

הקהל.
בה"ב, של תנינא בסדר בעומר ל"ג ערב  חל אז
ליטול  יתירו שעה הוראת בגלל אם שאלה ונתעוררה
ר' מהומיל, אייזיק ר' מנחה. אחרי לסעודה ידים
להתיר. סברו מדוברובנה נחמיה ור' מויטבסק אייזיק
את  נטלו מנחה אחרי לדעתם. הסכים הלל ר' גם
ור' מהומיל אייזיק ר' גם בתוכם לסעודה, הידים

בשמחה  השתתף רק הלל ר' ואילו מויטבסק, אייזיק
מהומיל  אייזיק ר' אותו שאל ידיו. את נטל לא אבל
שני  הלל ר' לו ענה לסעודה, ידיו נוטל הוא אין מדוע

תירוצים:
צריכים  שלא שמה גופו, את הרגיל הוא ראשית,
חושש  הוא במילא כלל, לעשות הגוף יוכל לא
ברכה  יעשה הרי וכך הגרון דרך יעבור לא שהאוכל

לבטלה.
האמת, לעולם ועשרים מאה אחרי כשיבוא שנית,
זו  באכילה טוב עשה אם וטריא שקלא שם תתעורר
בעולם  אם הלא הזמן, על חבל בינתיים הרי לא, או
בעולם  מכל־שכן ממש, רגע כל מאד, יקר הזמן הזה
השקלא  של הזמן על וחבל יקר, שהזמן בודאי הבא

וטריא.
meid zcerqa ,glyie t"y
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ע'15) ח"ד התמים עח. ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ס' – אודותו ראה
כח.

דברי 16) בעהמ"ס תקע"חֿתרי"ב. הזקן. רבנו של מובהק תלמיד
נחמיה.

•
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תר"ץ  מרחשון, כ"א ב"ה,

ניויארק 

והנודע  המפורסם הרה"ג ידידי כבוד

אי"א  וו"ח ותפארת, תהלה לשם

הכהן  שי' זאב מרדכי מוהר"ר

וברכה! שלום

מכתב  שום מאתו קבלתי לא אשר ארוך זמן זה

העברה  בשבוע לי שהביא הפ"ש זולת עמו, אתו מהנעשה

ע"ד  מה, עד יודע אתי אין אבל שי', התלמידים מן אחד

הדת, במחזיקי מקום בחילוף שלו הפרטים הענינים

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת

דבר  דברנו, אשר אודות היא עתה כתבי מטרת

רבנות, של מקומות יצ"ו הט' במדינתו להשיג ההשתדלות

מתלמידינו  שי' אברכים עבור והדומה, ישיבה ראשי

זמן  במשך הנה ית', בעזרתו כזה, באופן אשר המובחרים,

הנרדמים  אותם לעורר כללי תועלת מביא הי' ארוך לא

תעמולה  בעבודת כי ראינו במוחש אשר החסידים, מגזע

מתעוררים. בעזה"י

בעלי  רבנים, מתלמידינו, שנים נמצאים עכשיו והנה

טובות, מדות ובעלי והשפעה ההטפה במלאכת כשרון

בע"ב  קירוב בהלכות פרק יודעים אלקים, ויראי לומדים

זובער  שי' ישראל יעקב הרב ה"ה צעירים, קירוב ודרכי

במקצוע  הרבה ועשה ופעל גרוזיא בערי שנים איזה שהי'

שי' אלי' אברהם ר' והרב טוב. פרי והביא תעמולה של

לנסוע  ע"מ שבאו בריגא, כעת היושבים אשעראוו,

תעודותיהם, לע"ע פסל האמעריקאני והקונסול לארה"ב,

להם  להשיג זה בענין ידידי אל פונה והנני מובן. ומצבם

אשר  תאמצני ותקותי מקומות, והשגת הכניסה רשיונות

אשר  הטובה המטרה אותה אל יבא בעה"י ידם ועל בהם

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת למו, המתיח

מצב  הוא ואיך עמו אתו הנעשה מכל יודיעני ובטח

בגו"ר. ויאמצהו יחזקהו והשי"ת בריאותו,

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף
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êì-êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרבנים  ובתוכם רב  קהל בא בעומר ל"ג על
אייזיק  ר' מהומיל, אייזיק ר' הלל, ר' החסידים

מדוברובנה 15מויטבסק  נחמיה היה 16ור' הסדר .
חסידים  בין סעודה עורכים היו בעומר לל"ג שבאור
היו  בבוקר בעומר בל"ג בלילה. מאוחר עד ומתוועדים

ומתוועדים  בהשכמה שתים מתפללים לשעה עד
אל  צדק" ה"צמח הרבי יוצא היה ואז הצהרים אחרי

הקהל.
בה"ב, של תנינא בסדר בעומר ל"ג ערב  חל אז
ליטול  יתירו שעה הוראת בגלל אם שאלה ונתעוררה
ר' מהומיל, אייזיק ר' מנחה. אחרי לסעודה ידים
להתיר. סברו מדוברובנה נחמיה ור' מויטבסק אייזיק
את  נטלו מנחה אחרי לדעתם. הסכים הלל ר' גם
ור' מהומיל אייזיק ר' גם בתוכם לסעודה, הידים

בשמחה  השתתף רק הלל ר' ואילו מויטבסק, אייזיק
מהומיל  אייזיק ר' אותו שאל ידיו. את נטל לא אבל
שני  הלל ר' לו ענה לסעודה, ידיו נוטל הוא אין מדוע

תירוצים:
צריכים  שלא שמה גופו, את הרגיל הוא ראשית,
חושש  הוא במילא כלל, לעשות הגוף יוכל לא
ברכה  יעשה הרי וכך הגרון דרך יעבור לא שהאוכל

לבטלה.
האמת, לעולם ועשרים מאה אחרי כשיבוא שנית,
זו  באכילה טוב עשה אם וטריא שקלא שם תתעורר
בעולם  אם הלא הזמן, על חבל בינתיים הרי לא, או
בעולם  מכל־שכן ממש, רגע כל מאד, יקר הזמן הזה
השקלא  של הזמן על וחבל יקר, שהזמן בודאי הבא

וטריא.
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ע'15) ח"ד התמים עח. ע' ה'ש"ת קייץ השיחות ס' – אודותו ראה
כח.

דברי 16) בעהמ"ס תקע"חֿתרי"ב. הזקן. רבנו של מובהק תלמיד
נחמיה.

•
ycew zexb`

תר"ץ  מרחשון, כ"א ב"ה,

ניויארק 

והנודע  המפורסם הרה"ג ידידי כבוד

אי"א  וו"ח ותפארת, תהלה לשם

הכהן  שי' זאב מרדכי מוהר"ר

וברכה! שלום

מכתב  שום מאתו קבלתי לא אשר ארוך זמן זה

העברה  בשבוע לי שהביא הפ"ש זולת עמו, אתו מהנעשה

ע"ד  מה, עד יודע אתי אין אבל שי', התלמידים מן אחד

הדת, במחזיקי מקום בחילוף שלו הפרטים הענינים

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת

דבר  דברנו, אשר אודות היא עתה כתבי מטרת

רבנות, של מקומות יצ"ו הט' במדינתו להשיג ההשתדלות

מתלמידינו  שי' אברכים עבור והדומה, ישיבה ראשי

זמן  במשך הנה ית', בעזרתו כזה, באופן אשר המובחרים,

הנרדמים  אותם לעורר כללי תועלת מביא הי' ארוך לא

תעמולה  בעבודת כי ראינו במוחש אשר החסידים, מגזע

מתעוררים. בעזה"י

בעלי  רבנים, מתלמידינו, שנים נמצאים עכשיו והנה

טובות, מדות ובעלי והשפעה ההטפה במלאכת כשרון

בע"ב  קירוב בהלכות פרק יודעים אלקים, ויראי לומדים

זובער  שי' ישראל יעקב הרב ה"ה צעירים, קירוב ודרכי

במקצוע  הרבה ועשה ופעל גרוזיא בערי שנים איזה שהי'

שי' אלי' אברהם ר' והרב טוב. פרי והביא תעמולה של

לנסוע  ע"מ שבאו בריגא, כעת היושבים אשעראוו,

תעודותיהם, לע"ע פסל האמעריקאני והקונסול לארה"ב,

להם  להשיג זה בענין ידידי אל פונה והנני מובן. ומצבם

אשר  תאמצני ותקותי מקומות, והשגת הכניסה רשיונות

אשר  הטובה המטרה אותה אל יבא בעה"י ידם ועל בהם

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת למו, המתיח

מצב  הוא ואיך עמו אתו הנעשה מכל יודיעני ובטח

בגו"ר. ויאמצהו יחזקהו והשי"ת בריאותו,

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף
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iriaxרעח - ci - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



רעט iyy ,iying - eh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬



iriayרפ - fi ,fh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



רפי xihtn - fi - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«
åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷úæèézëøáe ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´
äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´

:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâìæéíäøáà ìtiå §¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²
äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ
:ãìz äðL íérLz-úáä äøN-íàå ãìeé¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

çéìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−
éðôì äéçé:EèéäøN ìáà íéýìû øîàiå ¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´

÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈
Bòøæì íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈§©§¬

:åéøçàëézrîL ìàrîLéìeézëøa | äpä E ©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦
ãàî ãàîa Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå BúàŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ
:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«

àëEì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøNáëìëéå ¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤©§©−

:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãìâëçwiå §©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«©¦©̧
Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´

:íéýìû Bzà øac øLàk äfäãëíäøáàå ©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúå íérLz-ïa¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«

äëìL-ïa Bða ìàrîLéåBìnäa äðL äøNr L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìør øNa úàåëìBnð äfä íBiä íöra ¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−

:Bða ìàrîLéå íäøáàæëãéìé Búéá éLðà-ìëå ©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ§¦´
:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«

ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה הּזה העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָרז"ל

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רפב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב

תחילת זמן קידוש לבנה: 
יום חמישי בערב, ו' מר־חשון



לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:555:548:268:258:558:549:579:5718:0218:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:035:568:418:379:199:1510:2610:2419:1519:2119:4219:4819:0219:59ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:456:379:249:1810:0610:0111:1511:1220:1520:2220:4620:5320:0321:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:309:289:3010:0510:0811:0211:0318:1718:1018:4618:3917:5318:50ארה״ב, בולטימור )ק(

7:157:229:179:209:559:5810:5210:5318:0517:5718:3518:2717:4018:38ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:157:229:189:209:569:5910:5210:5418:0517:5718:3518:2717:4118:39ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:548:019:549:5710:3310:3611:2911:3118:3918:3019:0919:0118:1419:13ארה״ב, דטרויט )ק(

7:287:329:419:4310:1510:1711:1311:1418:4418:3819:0919:0418:2119:14ארה״ב, האוסטון )ק(

7:037:089:139:159:489:5010:4510:4618:0918:0318:3618:3017:4618:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:237:279:409:4110:1210:1411:1111:1218:4718:4219:1219:0718:2519:17ארה״ב, מיאמי )ק(

7:127:199:139:169:529:5510:4810:5018:0017:5218:3018:2217:3518:34ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:397:469:419:4410:1910:2211:1611:1718:2918:2118:5918:5118:0519:03ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:117:189:129:159:519:5410:4710:4917:5817:5018:2818:2017:3318:32ארה״ב, שיקגו )ק(

6:005:578:368:339:079:0510:1110:1018:3418:3618:5819:0018:1819:09בוליביה, לה-פס )ח(

8:188:2810:0310:0810:5010:5511:4411:4718:3518:2319:1119:0018:0719:14בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:178:2810:0310:0810:5010:5511:4411:4718:3618:2419:1219:0118:0819:15בלגיה, בריסל )ק(

5:285:238:058:028:378:359:439:4118:1918:2318:4018:4318:0418:53ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:165:127:537:518:268:239:329:3018:0218:0518:2718:3017:4718:40ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:377:479:219:2610:0810:1311:0211:0517:5417:4218:2918:1717:2918:32בריטניה, לונדון )ק(

7:498:019:299:3410:1910:2411:1211:1517:5717:4418:3518:2317:3118:38בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:457:569:279:3210:1610:2111:0911:1217:5817:4618:3418:2217:3018:37גרמניה, ברלין )ק(

7:598:099:469:5110:3210:3711:2611:2918:2018:0918:5518:4517:5318:58גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:265:218:038:008:378:349:439:4118:2518:2818:4418:4718:1018:58דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:356:378:568:579:279:2810:2710:2718:1118:0718:3418:3117:5018:40הודו, מומבאי )ח(

6:316:338:528:539:239:2310:2310:2318:0718:0418:3118:2817:4618:37הודו, פונה )ח(

7:137:219:059:099:489:5210:4310:4517:4317:3318:1618:0717:1618:20הונגריה, בודפשט )ק(

6:206:268:218:249:009:039:569:5817:0917:0117:3917:3116:4517:43טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:479:469:4910:2310:2611:2011:2118:3818:3119:0718:5918:1419:11יוון, אתונה )ק(

7:337:419:269:2910:0910:1311:0311:0618:0517:5518:3818:2817:3818:41מולדובה, קישינב )ק(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
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שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:336:358:548:549:249:2510:2410:2518:0718:0418:3118:2817:4618:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:245:148:017:548:478:429:579:5419:0519:1419:3919:4818:5420:02ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:086:128:238:258:568:579:559:5517:2817:2317:5317:4817:0617:58נפאל, קטמנדו )ח(

6:326:388:358:389:139:1610:1010:1117:2517:1717:5417:4716:5817:58סין, בייג'ין )ח(

6:476:469:179:169:469:4510:4810:4818:5118:5119:1419:1318:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

7:147:248:579:019:459:5010:3810:4117:2617:1418:0417:5216:5818:06פולין, ורשא )ק(

5:405:378:148:128:448:439:489:4718:0618:0718:2918:3017:4918:40פרו, לימה )ח(

8:078:1510:0210:0510:4410:4811:3911:4118:4318:3319:1519:0618:1719:18צרפת, ליאון )ק(

8:228:3110:1210:1610:5611:0111:5011:5318:4918:3819:2219:1218:2219:25צרפת, פריז )ק(

5:415:418:108:098:398:399:419:4017:4017:3918:0318:0217:2118:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:417:489:399:4210:1910:2311:1511:1718:2518:1618:5418:4518:0018:57קנדה, טורונטו )ק(

7:207:299:169:199:5710:0110:5210:5517:5717:4818:2918:1917:3118:32קנדה, מונטריאול )ק(

6:577:039:069:089:419:4410:3910:4018:0217:5518:2918:2317:3818:34קפריסין, לרנקה )ק(

7:397:519:169:2210:0810:1311:0011:0317:4117:2818:2118:0817:1218:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:157:278:508:559:429:4810:3410:3817:1617:0217:5317:4016:4617:55רוסיה, מוסקבה )ח(

6:496:588:428:469:259:2910:2010:2217:2117:1117:5417:4516:5517:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:558:039:479:5110:3010:3411:2511:2718:3018:2018:5918:4918:0319:02שוויץ, ציריך )ק(

6:106:118:358:359:049:0510:0510:0517:5517:5218:1818:1617:3518:25תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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